
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 4

Година 15 14.03.2019.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана члана 32. став 1. тачка 1)
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1.
тачка 1. и члана 154. став 8. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» број
22/2018), Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној дана 14.03.2019. године, донела је

O Д Л У К У
о измени и допуни Статута општине Параћин

Члан 1.
У Статуту општине Параћин («Службени

лист општине Параћин» бр.22/2018), члан 40. став 1.
тачка 26. мења се и гласи: ''одлучује о давању у
закуп, односно на коришћење непокретности у јавној
својини Општине, у складу са законом и прописом
Општине и овлашћује председника општине да
закључи уговор;''

У истом члану тачка 53. мења се и гласи:
«доноси решење о давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини Општине у складу са
законом, другим прописима и програмом коришћења
грађевинског земљишта;

Члан 2.
Члан 65. став 1. тачка 10. мења се и гласи:

«уређује начин коришћења превозних средстава у
јавној својини Општине;»

У истом члану тачка 11. мења се и гласи:
«подноси скупштини општине извештај о раду
председника општине са извештајем о извршењу
финансијског плана председника општине за
претходну календарску годину;»
У истом члану тачка 13. брише се.
У истом члану тачка 14. брише се.
У истом члану тачка 21. брише се.

Члан 3.
Члан 69. став 1. тачка 20. мења се и гласи:

''одлучује о давању у закуп, односно на коришћење
непокретности у јавној својини Општине, у складу са
законом и прописом Општине и овлашћује
председника општине да закључи уговор;''

У истом члану, после тачке 20. додају се нове
тачке 21, 22, 23. и 24. које гласе:

- тачка 21. гласи: «даје сагласност носиоцима права
коришћења на стварима у јавној својини Општине
(месним заједницама, установама и другим
организацијама) за давање у закуп тих ствари;»
- тачка 22. гласи: «врши распоред службених зграда
и пословних просторија у јавној својини Општине;»

- тачка 23. гласи: «усваја извештаје о извршењу
буџета Општине и доставља их Скупштини
општине;»
- тачка 24. гласи: «врши и друге послове, у складу са
законом.».

Члан 4.
У осталом делу одредбе Статута остају

непромењене.
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-7/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 63. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број: 129/2007,  83/2014 – др. закон, 101/2016 –
др. закон и 47/2018) и чл. 15. став 1. тачка 1.  и чл. 40.
став 1. тачка 2. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', број: 22/2018), а
на предлог Општинског већа

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 14.03.2019. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о буџету

општине Параћин за 2019. годину - први ребаланс
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Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Параћин за 2019.

годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
23/2018), у даљем тексту: Одлука, члан 1. мења се и

гласи:
''Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Параћин за 2019. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
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Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:

''Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
356.841.953 динара и финансирање отплате дуга у
износу од 55.000.000 динара обезбедиће се из
неутрошених средстава из предходних година у
износу од 91.841.953 динара и средстава од
задуживања код домаћих кредитора у износу од
320.000.000 динара.''

Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

''Приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине, буџета општине, у укупном износу од
1.450.000.000 динара, сопствени приходи буџетских
корисника у укупном износу од 41.853.936 динара,
пренета средства из предходних година у укупном
износу од 91.841.953 динара, као и примања од
задуживања у укупном износу од 320.000.000 динара,
по врстама, односно економским класификацијама,
утврђена су у следећем износима:
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Члан 4.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

''Расходи и издаци буџета, по основним наменама,
утврђени су у следећим износима:
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Члан 5.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

''Расходи и издаци из члана 4. ове Одлуке користе се

за следеће програме, програмске активности и
пројекте:
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Члан 6.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
''Планирани капитални издаци буџетских корисника

за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем
прегледу:
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Члан 7.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

''Средства текуће буџетске резерве планирају се у
буџету општине од 8.744.372 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за
непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису довољне.

Председник општине, на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије, доноси

одлуку о употреби текуће буџетске резерве.''

Члан 8.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:

''Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за
отплату главнице дуга, у износу од 1.903.695.889
динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и
то:
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Члан 9.
Члан 21. Одлуке мења се и гласи:
''Распоред и коришћење средстава вршиће се

у 2019. години посебним актима које доноси
Председник општине, а на основу спроведених
конкурса и слично, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 5 – Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове: глава
5.1, функција 090 социјална заштита, позиција 65,
економска класификација 472000 накнада за соц.
заштиту из буџета, за део апропријације у износу од
216.000 динара, а који се односи на студентску и
ученичку помоћ,; функција 840 верске и остале
услуге заједнице, позиција 72, економска
класификација 481 Дотације невладиним
организацијама, за део апропријације у износу од
9.000.000 динара, а који се односи на: хуманитарне
организације и удружења грађана; традиционално
верске организације; функција 820 услуге културе,
позиција 78, економска класификација 424000
специјализоване услуге (подстицај аматеризма и
пројекти у култури), у износу од 2.500.000 динара;
функција 830 услуге емитовања и штампања,
позиција 79, економска класификација 423000
услуге по уговору, у износу од 9.000.000 динара;

функција 810 услуге рекреације и спорта, позиција
80, економска класификација 481000 Дотације
невладиним организацијама, у износу од 48.000.000
динара; Раздео 9 – Управа за друштвене
делатности: функција 090 социјална заштита,
позиција 256, економска класификација 472000
накнада за соц. заштиту из буџета, за део
апропријације у износу од 1.784.000 динара, а који се
односи на студентску и ученичку помоћ, накнаде за
постдипломце и ученике.''

Члан 10.
У члану 28. Одлуке, у делу надлежности

Управе за друштвене делатности везаних за
функције  мења се Раздео 9 – Управа за друштвене
делатности и исти гласи:

''- Раздео 9 – Управа за друштвене делатности
За коришћење средстава из одобрених

апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 130, 040 и 090, у оквиру Раздела 9, захтеве
подноси Начелник Управе за друштвене делатности
или лице које га мења, уз пратећу оригиналну
документацију предходно припремљену и
контролисану од стране одговорних лица тих
буџетских корисника.''



________________________ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4_ ____ ____ _ 14.03.2019.40

Члан 11.
После члана 40. Одлуке додаје се нови члан

41, а досадашњи чланови 41. и 42. постају чланови
42. и 43. Нови члан 41. гласи:

''Члан 41.
Укупни ниво расхода и издатака буџета

општине Параћин за 2020. годину ограничен је у
износу од 1.650.000.000 динара, односно за 2021.
годину у износу од 1.550.000.000 динара.

Ограничење из става 1. овог члана не
укључује расходе и издатке индиректних корисника
буџетских средстава општине Параћин, који се
финансирају из извора 04 – Сопствени приходи
буџетских корисника, извора 07 – Трансфери од
других нивоа власти и извора 13 – Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година.''

Члан 12.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.
Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од наредног дана од
дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-456/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

О б р а з л о ж е њ е
Потреба за првим ребалансом, у текућој

буџетској 2019. години, проистекла је, пре свега, из
обавезе да се средства добијена на име донација од
међународних организација с краја 2018. године, у
укупном износу од око 28.000.000 динара, распореде
у 2019. години као извор финансирања 15
неутрошена средства донација из предходних
година.

Наиме, у времену процедуре усвајања буџета,
тачније 10.12.2018. године, на наменском рачуну
Управе за инвестиције и одрживог развоја ''легла су''
средства од страних донатора за реализацију
пројекта изградње инфраструктуре у индустријској
зони ''Змич'' (28.355.498,83 динара). С обзиром да је
законска регулатива донатора омогућила пренос
средстава, а да је за реализацију овог пројекта по
нашем законодавству потребно испоштовати
процедуре јавних набавки које захтевају дужи
временски период, то је било немогуће у 2018.
години утрошити ова средства.

Треба истаћи да смо ми ова средства
планирали у 2019. години (извор финансирања 06
Донације од међународних организација), те да се за
део добијених срестава у 2018. години сада умањује
извор финансирања 06, а увећава извор финансирања
15. Истовремено смо извршили додатно за 8.786.454
динара динара распоред неутрошених средстава
донација из предходних година (Туристичкој
организацији 2.000.000 динара; Музеју 1.028.377
динара; основне школе 427.779 динара; ПУ ''Бамби''
5.330.298 динара). Код Управе за инвестиције и
одрживог развоја смо умањили извор финансирања
15 за 300.000 динара, тако да после свих ових
корекција имамо увећање буџета општине Параћин
за 2019. годину, из извора финансирања 15
36.841.953 динара (28.055.499 динара Управа за
инвестиције и одрживи развој; ПУ ''Бамби'' 5.330.298
динара; Туристичка организација 2.000.000 динара;
Музеј 1.028.377 динара; основне школе 427.779
динара).

Други озбиљнији разлог за овај ребаланс су
две судске пресуде донете крајем 2018. и почетком
2019. године којим се општина Параћин оптерећује
са око 18.500.000 динара по неким давнашњим
имовинским споровима. Наиме, у једном случају
ради се о накнади за фактичку експропријацију за
део парцеле која је 1953. године изузета, а касније
делом ушла у састав улица Церске, Алексе Шантића,
Мокрањчеве и Кнеза Иве од Семберије, док се у
другом случају ради о експропријацији парцеле и
објекта-куће у ул. Светог Саве за потребе изградње
паркинга. Експропријација је у овом другом случају
извршена је 2010. године, а о висини накнаде за
експропријацију одлучио је суд 2018. године.   Из
тих разлога је било потребно ванредно обезбедити
додатна средства за горе наведене намене. Треба
рећи да се овим проблеми не завршавају јер је
Апелациони суд донео негативну пресуду и по још
неколико тешких предмета, па ће Општинско
правобранилаштво, у наредном периоду,
искористити све правне лекове неби ли се штета по
буџет донекле ублажила.

Треће, ослобођен је део средстава за накнаде
трошкове превоза код школа (због исплате неколико
рата по споразуму о поравнању у 2018. години, а по
добијању средстава из Републичке буџетске резерве
у децембру 2018. године) па смо предложили
активирање истих, пре свега, за реализацију израде
пројеката енергетке ефикасности код две основне
школе (ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац и ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин), као и за
покриће трошкова насталих по судским пресудама.
Иначе, треба рећи да су за пројекте енергетске
ефикасности, током 2018. године, већ била
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планирана довољна средства, али су из разноразних
разлога иста остала неутрошена.

За покриће ''минуса'' на позицијама на којима
треба определити расходе и издатке по судским
пресудама (економске класификације: 444000;
483000 и 541000 код Управе за урбанизам, финансије
и скупштинске послове, функција 130) додатна
средства, у износу од 8.495.000 динара, смо
обезбедили умањењем неколико позиција код ПУ
''Бамби''. Наравно, функционисање овог буџетског
корисника неће бити угрожено јер смо истом
додатно распоредили 8.330.298 динара из других
извора финансирања (07 3.000.000 динара; 15
5.330.298 динара). Код извора финансирања 07
увећавамо план за 3.000.000 динара из разлога што је
и реализација прихода по овом основу у 2018. години
била већа од нашег плана за 2019. годину, а код
извора 15 распоређујемо неутрошена средства у
2018. добијена од надлежног Министарства
(5.330.298 динара).

Овим ребалансом обухватили смо и све
промене настале у периоду 01.01.2019. године па до
израде нацрта ове Одлуке (промене апропријација,
распоред текуће буџетске резерве, отварање нових
апропријација и сл.).

Такође смо, услед ближег дефинисања
надлежности нове управе – Управе за друштвене

делатности, пребацили средства за обављање
делатности у оквиру функција 040 и 090, са Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, то јест (укупно је Управи за друштвене
делатности опредељено додатних 23.702.864 динара,
а за исти износ су умањене позиције  Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове).

Подсећамо да је наш буџет, по свим изворима
финансирања, основном Одлуком износио
1.882.638.000 динара, а сада, после овог ребаланса
1.903.695.889 динара.

Што се тиче измена у нормативном делу
буџета члановима 9. И 10. Ове Одлуке ближе су
прецизиране надлежности председника општине око
распореда средстава на појединим позицијама
буџета, а у светлу наведених измена између две
управе, уз истовремено (члан 10.) додавање нових
надлежности, односно функција новом директном
буџетском кориснику – Управи за друштвене
делатности.

Новим чланом 41. oве Одлуке испоштовали
смо и законску обавезу трогодишњег планирања
нивоа расхода и издатака нашег буџета.

У наредном делу образложења дајемо
преглед програмских информација:
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Прилог:
-Маса средстава за плате исплаћена у 2018. години и планирана у 2019. години
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Напомена: У 2019. години имамо увећање
масе средстава за зараде за 29.119.829 динара или за
12,26% (266.585.000 – 237.465.171 = 29.119.829).
Увећање масе је изнад препорука датих Упутством
Министра финансија је оправдано из више разлога
(дата сагласност за пријем 10 нових радника код
органа општине и предшколске установе;
постављење начелника и заменика нових управа са
вишим коефицијентима; увећање прековременог
рада услед недостатка извршиоца; увећање
коефицијената за инспекторе за 20% и др.).
У 2019. години планирамо финансирање плата
запослених само из извора финансирања 01 и то у
износу од 266.585.000 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ-

________________________________

На основу члана 79. и члана 92. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 40. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број: 22/2018) и сагласности
Државне ревизорске институције, бр. 400-648/2019-
04 од 21.02.2019. године, Скупштина општине
Параћин је на седници одржаној 14.03.2019. године,
донела

О Д Л У К У
о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна

буџета општине Параћин за 2018. годину

Члан 1.
Доноси се Одлука о ангажовању екстерне

ревизије Завршног рачуна буџета општине Параћин
за 2018. годину.

Члан 2.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета

општине Параћин за 2018. годину, уз сагласност
Државне ревизорске институције, а на основу ове
одлуке, може да обави лице које испуњава услове за
обављање послова ревизије финансијских извештаја
прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ''Службеном листу општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-457/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чланова 76, 77. и 78. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
jeдиницама локалне самоуправе («Службени гласник
РС», бр. 21/2016 и 113/2018) и члана 40. став 1. тачка
18. Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» број 22/2018), Скупштина
општине Параћин, на седници одржаној дана
14.03.2019. године, усвојила је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКИХ УПРАВА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

I
Постојећи број запослених у УПРАВИ ЗА

УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на дан 11. марта 2019. године

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 16
Саветник 20
Млађи саветник 19
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

4
2
19

Референт 0
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Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
6
5
93

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца на одређено

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

0
0
0
0

II Планирани број запослених за 2019. годину

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 16
Саветник 21
Млађи саветник 18
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

5
1
19

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
6
5
93

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник 8
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Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца на одређено

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

5
3
2
0

I Постојећи број запослених у УПРАВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на дан 11. марта 2019. године

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 2
Саветник 1
Млађи саветник 2
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
0
3

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
11

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник 1
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

0
0
0

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
1
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Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

0
0
0
0

II Планирани број запослених за 2019. годину

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 2
Саветник 1
Млађи саветник 2
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
0
3

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
11

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца на одређено

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

2
2
0
0

I Постојећи број запослених у УПРАВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на дан 11. марта 2019. године

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 1
Саветник 2
Млађи саветник 2



________________________ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4_ ____ ____ _ 14.03.2019.86

Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Рефереент
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца на одређено

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

1
1
0
0

II Планирани број запослених за 2019. годину

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 1
Саветник 2
Млађи саветник 2
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

0
0
1

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
8

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
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Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца на одређено

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

1
1
0
0

I Постојећи број запослених у УПРАВИ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на дан 11.
марта 2019. године

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 0
Саветник 3
Млађи саветник 2
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

0
1
4

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
12

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Рефереент
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

0
0
0
0

II Планирани број запослених за 2019. годину

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 0
Саветник 3
Млађи саветник 2
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

0
2
3

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
12

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Рефереент
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

0
0
0
0

I Постојећи број запослених у УПРАВИ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на дан 11. марта 2019. године

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 0
Саветник 2
Млађи саветник 2
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Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
0
1

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
8

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Рефереент
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

0
0
0
0

II Планирани број запослених за 2019. годину

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

1
1

Самостални саветник 0
Саветник 2
Млађи саветник 2
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
0
1

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
8

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца

Самостални саветник 0
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Саветник 0
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Рефереент
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупан број извршилаца

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

1
1
0
0

Припремио: Младеновић Драган _____________________

Контролисао: Лалић Саша _____________________

Контролисао: Ј анковић Слободан _____________________

Сагласна: Радоњић Данијела ______________________

Сагласан: Васић Војислав ______________________

Сагласна: Јовановић Славка ______________________

Сагласан: Цвејић Дејан ______________________

Сагласна: Ћосић Виолета ______________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 119-1/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 239. став 3. Закона о
накнадама за коришћење јавних добара (''Службени
гласник РС'', број 95/2018) на основу члана 1,
члана.,6, став 5, и члана 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
62/2006, 47/2011 и 95/2018 – др. закон) и члана 40.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 22/2018), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за

коришћење јавних површина за територију општине
Параћин, олакшице, начин достављања и садржај
података о коришћењу јавне површине надлежном
органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.

Члан 2.
Накнаде за коришћење јавне површине, су:
1) накнада за коришћење простора на јавној

површини у пословне и друге сврхе,  осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности;

2) накнада за коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и објекта
за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица којим се врши непосредни утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину
јавне површине, за које дозволу издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе;

3) накнада за коришћење јавне површине по
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основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу.
Jавна површина у смислу закона којим се уређују
накнаде за коришћење јавних добара јесте површина
утврђена планским документом јединице локалне
самоуправе која је доступна свим корисницима под
једнаким условима:

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица,
пешачка зона и сл.);

- трг;
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска

шума и сл.) и
- јавна површина блока ( парковски уређене

површине и саобраћајне површине).
Под коришћењем простора на јавној

површини у пословне и друге сврхе, у смислу става
1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне
површине:

- објектом привременог коришћења: киоск,
тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат
за продају штампе, покретни објекат за продају робе
на мало и вршење занатских и других услуга,
монтажни објекат за обављање делатности јавних
комуналних предузећа, телефонска говорница  и
слични објекти, башта угоститељског објекта;

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за
одржавање концерата, фестивала и других
манифестација, за одржавање спортских приредби, за
објекте, за коришћење посебно обележеног простора
за теретно возило за снабдевање и друго.

Коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1)
овог члана односи се на привремено коришћење
простора на јавној површини и не обухвата
коришћење трајног карактера изградњом објеката
инфраструктуре.

Обвезник накнаде

Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење јавне

површине је корисник јавне површине.

Основица

Члан 4.
Основица накнаде за коришћење простора на

јавној површини је површина коришћеног простора
изражена у метрима квадратним (m2).

Висина накнаде

Члан 5.
Највиши износ накнаде за коришћење јавне

површине прописан је у Прилогу 12. закона којим се
уређују наканде за коришћење јавних добара.

Критеријуми за прописивање висине накнада

су: време коришћења простора, зона у којој се налази
простор који се користи, као и техничко-употребне
карактеристике објекта, уколико се јавна површина
користи за постављање објеката.

Начин утврђивања и плаћања

Члан 6.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне

површине врши се према површини коришћеног
простора, сразмерно времену коришћења тог
простора или према техничко-употребним
карактеристикама.

Накнаду из става 1. овог члана, решењем
утврђује орган јединице локалне самоуправе
надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних
прихода.

Обавезник накнаде дужан је да утврђену
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за
претходни месец, а за месеце за које је обавеза
доспела у моменту уручења решења у року од 15
дана од дана достављања решења.

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe
сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су
надлежности послови финансија, прeкo надлежног
органа јединице локалне самоуправе.

У погледу поступка утврђивања, контроле,
наплате, повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није прописано овом
одлуком сходно се примењују одредбе закона којим
се уређују порески поступак и пореска
администрација.

Ослобођења

Члан 7.
Накнаду за коришћење јавних површина не

плаћају директни и индиректни корисници буџетских
средстава.

Накнада за коришћење јавних површина по
основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe
врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa,
трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao
и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних
прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу.

Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу
пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм)
oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo
Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.

Уплата прихода од накнада

Члан 8.
Накнаде за коришћење јавних површина

уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних
прихода.
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Припадност прихода

Члан 9.
Приходи остварени од накнаде за коришћење

јавних површина припадају буџету јединица локалне
самоуправе.

Члан 10
Накнада за коришћење јавне површине

утврђују се у различитој висини зависно од врсте
делатности, површине, техничко-употребне
карактеристике објеката , односно у зонама у којима
се налазе објекти, предмети или врше услуге за које
се плаћа накнада за коришћење.

Накнада за коришћење јавне површине за
општину Параћин  утврђује се   по зонама  и то:

ЕКСТРА ЗОНА

 Адакалска
 Београдска
 Боре Петровића, са прилазима, до ул. Жикице

Јовановића Шпанца
 Бранка Крсмановића до Поенкареове
 Васе Чарапића
 Вожда Карађорђа до ''7. јула''
 Војводе Мишића (лева страна до сокака

Старо млинче)
 Војводе Мишића (десна страна до ул. Танаска

Рајића)
 Вука Караџића
 Градски Кеј (од Дилетовог сокачета, лева

страна низводно до улице Боре Петровића)
 Дилетово сокаче
 Др. Драгољуба Јовановића
 Краља Петра I
 Крфска
 Мајора Марка (до  Владике Николаја

Велимировића)
 Николе Пашића
 Саве Ковачевића
 Светог Саве
 Цветна

ПРВА ЗОНА

 ''7. јула''
 ''8. Марта''
 ''13. октобра'' до Немањине
 Авалска до пруге
 Боре Петровића од ул. Жикице Jовановића

Шпанца
 Бошка Бухе
 Бранка Крсмановића од Поенкареове до

пруге

 Бранка Ћопића
 Браће Југовића
 Браће Мицића
 Браће Рибар - до пруге
 Брегалничка од Томе Живановића до пруге
 Васе Пелагића
 Видовданска
 Вилсонова
 Владике Николаја Велимировића
 Вожда Карађорђа од 7. јула до краја
 Војводе Бојовића
 Војводе Мишића десна страна од Танаска

Рајића до краја
 Војводе Мишића лева страна од Дилетовог

сокачета до краја
 Војводе Црепа
 Врапчанска
 Глождачки Венац до реке Црнице
 Градски кеј (од моста код старог млинчета до

Немањине)
 Делиградска
 Дринска
 Др.Стевана Окановића
 Дубровачка
 Ђурађа Бранковића
 Ђуре Јакшића
 Живке Петровић
 Жикице Јовановића Шпанца
 Змај Јовина
 Иве Андрића
 Јаружица
 Јелисавете Петровић
 Јована Скерлића до границе КО Параћин-

град, без прилаза
 Јосифа Панчића
 Кајмакчаланска
 Кнез Михајлова до Краља Милутина
 Књаза Милоша до Новоселске
 Козарачка
 Крагујевачка
 Краља Милана
 Краља Милутина
 Краљевића Марка
 Лазе Костића
 Мајора Гавриловића
 Мајора Марка (од Николаја Велимировића)
 Мали јаз
 Марка Орешковића
 Милоша Поцерца
 Милоша Црњанског до Краља Милутина
 Милутина Миланковића
 Михајла Илића Куље
 Михајла Пупина
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 Молијерова
 Момчила Поповића
 Немањина
 Нушићева
 Његошева
 Орловића Павла
 Петра Кочића
 Подгоричка
 Првомајска
 Раваничка
 Радета Николића Пикуле до пруге
 Светозара Марковића
 Светолика Драгачевца
 Светолика Марјановића Белца
 Стефана Лазаревића
 Стефана Првовенчаног
 Стевана Јаковљевића
 Стеве Писара
 Стришка до пруге
 Сутјеска од Глождачког венца до краља

Милутина
 Танаска Рајића
 Татар Богданова
 Теслина до пруге Параћин-Поповац
 Тодора од Сталаћа
 Томе Живановића до пруге
 Устаничка
 Француска
 Франше де Переа
 Цара Душана до Стефана Лазаревића
 Цара Лазара
 Царице Милице од семафора до ауто пута,

без бочних прилаза
 Церска до Стефана Лазаревића
 Чика Љубина
 Чика Тасина до пруге

ПОДРУЧЈА ЗОНА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНИХ, ПОСЛОВНИХ И
УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА И ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА

 пут Параћин - Ћуприја од пруге Параћин-
Поповац до КО Ћуприја (''Змич''), десна
страна са прилазима, до ауто пута,

 десна страна улице Кајмакчаланске и појас
између Кајмакчаланске и Шумадијске улице,

 Шумадијска улица од пруге до реке Велике
Мораве,

 Мајора Марка, од семафора старим путем за
Главицу (''Главички пут'') до главне улице у

Главици, главном улицом кроз Главицу,
укључује се на пут Параћин – Зајечар и
надаље у улицу Царице Милице до семафора
тј. улице Војводе Мишића а затим
Немањином улицом, обухватајући објекте са
обе стране ове улице, до семафора у улици
Мајора Марка,

 подручје насеља Рибнице до ГП, појас између
улице Видовданске и железничке пруге и
појас између железничке пруге и
Синђелићеве до насеља Рибница.

 индустријска зона - рудник камена у Плани,

 индустријска зона - сви пословни објекти од
улаза у насеље Поповац са леве и десне
стране пута до скретања за Забрегу, као и
пословни објекти са леве и десне стране пута
који води од тог пута до речице Топлик.

Подручја за изградњу производно-пословних,
пословних и услужних објеката и индустријске зоне
се утврђују у складу са важећим урбанистичким
планом - за пословно земљиште и пословне
објекте.

ДРУГА ЗОНА

 ''13.октобра'' од Немањине
 ''27.марта''
 Алексе Ненадовића
 Алексе Шантића
 Боре Станковића
 Бранка Радичевића
 Браће Рибар - од пруге
 Брегалничка од пруге до краја
 Власинска
 Војводе Путника
 Војводе Степе
 Војислава Илића
 Гаврила Принципа
 Градски кеј од Немањине до ауто-пута
 Грачаничка
 Далматинска
 Данково
 Данска
 Дечанска
 Димитрија Маринковића
 Димитрија Марјановића
 Дојстојевског
 Доситејева
 Драгослава Маринковића
 Др Вићентија Ракића
 Жабарска
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 Железничка
 Жичка
 Ивана Горана Ковачића
 Иванковачка
 Илије Барјактаревића
 Илије Гарашанина
 Илије Гојковића
 Јагодњачка
 Јадранска
 Јанка Веселиновића
 Јеврејска
 Јована Дучића
 Јосипа Ерјавца
 Јухорска
 Кнеза Иве од Семберије
 Кнез Михајлова од Краља Милутина
 Коларчева
 Колубарска
 Косовска до границе ГП са прилазима
 Кумановска
 Кучајска
 Лазе Лазаревића
 Љевишка
 Максима Горког
 Марије Бурсаћ
 Марина Држића
 Милана Ракића
 Милована Глишића
 Милоја Јоцића
 Милојка Лешјанина
 Милоша Црњанског од Краља Милутина
 Мишарска
 Мокрањчева
 Моравска
 Надежде Петровић
 Наредника Милунке Савић
 Нишка
 Новоселска
 Норвешка
 Обилићева
 Опленачка
 Паје Јовановића
 Партизанска
 Пећска
 Поенкареова
 Проте Матеје Ненадовића
 Радета Кончара
 Радета Николића Пикуле  од пруге до краја
 Радоја Домановића
 Рајка Лешјанина
 Романијска
 Руђера Бошковића
 Савска

 Свете Петке
 Синђелићева до Ибарске улице у Рибници
 Скадарска
 Сопоћанска
 Станоја Главаша
 Старине Новака
 Старог Вујадина
 Стевана Сремца
 Стојана Јовановића
 Студеничка
 Сутјеска од краља Милутина
 Таковска
 Теслина од пруге Параћин-Поповац до ауто-

пута
 Тимочка
 Толстојева
 Тонино сокаче
 Уроша Предића
 Филипа Филиповића
 Хајдук Вељка
 Хајдук Станка
 Цара Душана од Стефана Лазаревића
 Цара Уроша
 Цвијићева
 Церска од Стефана Лазаревића
 Чегарска
 Чика Тасина од пруге до ауто-пута
 Шавачка
 Шумадијска од пруге до границе ГП, са

прилазима

Сви прилази у улицу Јована Скерлића до
границе ГП.

Сви прилази у улицу Царице Милице (од ''27.
марта'' до ауто-пута) и потес јужно од Царице
Милице до КО Текија.

Пут Параћин-Ћуприја до границе ГП – лева
страна са прилазима

Пут Параћин-Ћуприја до границе ГП, десна
страна са прилазима – само за стамбене објекте

Туристичка насеља Грза и Сисевац.

ТРЕЋА ЗОНА

 Виноградска
 Дунавска
 Ђурђевданска
 Желиводска
 Ибарска
 Јована Скерлића са прилазима од ГП до КО

Чепуре
 Каленићка
 Карађорђев венац
 Косовска са прилазима од ГП до КО Шавац



14.03.2019. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4_  _95

 Миленка Стојковића
 Мириловачки пут
 Рибничка
 Слатинска
 Сувоборска
 Теслина од ауто-пута до улице Карађорђев

венац
 Црничка
 Чика Тасина од ауто-пута до ГП

Насеља:

 КО Главица до ГП
 КО Текија у границама ГП осим улица

Филипа Филиповића и Милоја Јоцића
 КО Стрижа (''Стришко насеље''), у границама

ГП са прилазима
 ''Карађорђево брдо'' до границе ГП,
 ''Лозица'' до границе ГП,
 ''Рибница'' до границе КО Стрижа и КО

Чепуре
 ''7. јули''

Подручја:

 Подручје у КО Параћин десно од ивице ауто-
пута до КО Ћуприја

 Подручје западно од железничке пруге
Београд-Ниш до границе КО Параћин и КО
Ћуприја

 Подручје са леве стране пута према Буљанци
до Велике Мораве

Сви прилази ка путу Параћин-Ћуприја, од
границе ГП до КО Ћуприја.

Парцеле које се налазе непосредно поред
регионалних и магистралних путева следећих
насељених места:

 Бошњане, Главица, Давидовац, Доња
Мутница, Дреновац, Извор, Поповац,
Поточац, Ратаре, Рашевица, Својново,
Сикирица, Сињи Вир, Стрижа, Трешњевица и
подручје северно, североисточно и источно
од ГП до КО Ћуприја

ЧЕТВРТА ЗОНА:

1. Насељена места:
 Стубица, Забрега, Буљане,

Шалудовац, Горња Мутница,
Клачевица, Плана, Лешје, Мириловац,
Лебина, Голубовац, Бусиловац,
Крежбинац, Доње Видово, Горње

Видово, Чепуре и Шавац,

2. Преостали делови насељених места која се не
налазе поред регионалних и магистралних
путева:
 Бошњане, Главица(ван граница ГП),

Давидовац, Доња Мутница, Дреновац,
Извор, Поповац, Поточац, Ратаре,
Рашевица, Својново, Сикирица, Сињи
Вир, Стрижа (ван граница ГП) и
Трешњевица.

3. Подручје КО Параћин западно од Велике
Мораве

Члан 11.
Контролу заузећа или коришћења простора

на јавним површинама врши Служба за инспекцијске
послове.

Члан 12.
Саставни део ове одлуке представља тарифа

накнада за коришћење јавних површина.

Тарифа накнада за коришћење јавних површина.

ТАРИФНИ БРОЈ 1
Накнада за коришћење простора на јавној

површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности

- за  обављање пословне делатности у
привременим објектима – киосци и мањи монтажни
објекти и привременим покретним објектима  плаћа
се накнада за коришћење јавне површине по 1м2

дневно и то:
- екстра  зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона  7,00 дин/1м2  на дан

- за постављање тезги и заузимање простора
за време других празника и манифестација (Нова
година, 8. март и сл.) 122,00дин /1м2 на дан

- за постављање тезги за време вашара
122,00/ 1м² на дан

- за постављање расхладних уређаја и
витрина за продају алкохолних, безалкохолних пића
и сладоледа на површинама јавне намене или испред
пословног простора обрачунава се и наплаћује
накнада за коришћење јавне површине  и то:

- екстра зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона 7,00 дин/1м2  на дан

- за коришћење простора на јавним површинама или
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испред пословног простора у пословне сврхе
(продаја робе, пружања угоститељских и других
услуга) обрачунава се и наплаћује накнада и то:

- екстра зона 50,00 дин/1м2 на дан
- прва зона 20,00 дин/1м2 на дан
- друга и ППУ зона 14,00 дин/1м2  на дан
- трећа и четврта зона 7,00 дин/1м2  на дан

За зимске баште у периоду од 1.октобра до 31.марта
- екстра зона 18,00 дин / 1м2 на дан
- прва зона 8,00 дин/ 1м2 на дан
- друга зона и ППУ зона 7,00 дин/1м2 на дан
- трећа и четврта 6,00 дин/1м2  на дан

- за постављање забавних игара, рингишпила и
других објеката забавних радњи 30,00 динара / 1м2 на
дан
-за постављање телефонских говорница по апарату
20,00 ди. на дан.

За следеће заузеће јавних површина накнада
се обрачунава по ценовнику из овог тарифног броја у
зони у којој се наведени привредни објекти
постављају сходно површини коју заузима и броју
дана за који се одобрава заузеће:

- надстрешнице до 10 м2
- плоче за обавештавање површине до 6 м2 у

заштићеним природним добрима
- носачи са антена на постојећим зградама,

путевима и контејнерима електронских
комуникација који се постављају или
инсталирају на кaбловима и мрежама
електронских комуникација

- контејнери за смештај електронско
комуникационемреже, електроенергетске
опреме и уређаја

- типски ормани за унутрашњу и спољашњу
монтажу за смештај електронске
комуникације

- други објекти који се постављају у функцији
обављања пословне деланости и служе
задовољавању потреба грађана

НАПОМЕНА:
Накнаду по овом тарифном броју утврђује

орган јединице локалне самоуправе надлежан за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода(
Одељење за локалну пореску администрацију),  а на
основу претходно издатог одобрења надлежног
органа јединице локалне самоуправе (Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове).

Обвезник накнаде дужан је да утврђену
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за
претходни месец, а за месеце за које је обавеза
доспела у моменту уручења решења у року од 15
дана од дана достављања решења.

Одељење за урбанизам и имовинско правне

послове је у обавези да један примерак одобрења за
коришћење простора на јавним површинама достави
Одељењу за локалну пореску администрацију  са
следећим подацима:
- о врсти, површини заузећа и периоду задужења
- за правно лице : назив и адресу седишта правног

лица, порески идентификациони број, матични
број

- за физичко лице – предузетнике: име и презиме,
назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње ,
ЈМБГ и адресу становања физичког лица.

Одељење за урбанизам и имовиско правне
послове један примерак одобрења доставља и
Служби за инспекцијске послове, ради вршења
контроле.

Накнада се утврђује и наплаћује за сваки
објекат појединачно.

Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за
коришћење простора ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности.

Ако се поред штампе, књига и
др.публикација, производа старих заната и домаће
радиности продаје и друга роба, накнада се плаћа у
целокупном прописаном износу из овог тарифног
броја.

Накнаду из овог тарифног броја не плаћају
хуманитарне,  традиционалне верске и организације
које раде са инвалидима рада и хендикепираним
лицима као и  директни и индеректни корисници
Буџета Општине Параћин.

Накнаду из овог тарифног броја утврђује и
наплаћује Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин -
Одељење за локалну пореску администрацију, осим
за постављање тезги за време вашара коју наплаћује
овлашћено јавно комунално предузеће, ЈКП
''Параћин''.

ЈКП ''Параћин'' је дужно изврши уплату
наплаћених средстава на рачун буџета општине
Параћин, преко уплатних рачуна јавних прихода.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
Накнада за коришћење јавне површине за

оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредни
утицај на расположивост квалитет или неку другу
особину јавне површине, за које дозволу издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе

1. За коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, за сваки цео и започети м2  простора
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који се користи, утврђује се накнада дневно
сразмерно времену коришћења, и то:

1) За оглашавање на посебним објектима за
оглашавање који се постављају на јавним
површинама путем јавног конкурса, накнада се
утврђује:
- екстра  зона 30,00 дин/1м2 на дан
- прва зона и ППу зона 27,00 дин/1м2 на дан
- друга  зона 20,00 дин/1м2  на дан
- трећа  зона 18,00 дин/1м2  на дан
-четврта зона  10,00 дин /1м2 на дан

2) За средства за оглашавање који се
постављају на стубовима јавне расвете,
нисконапонске и контактне мреже накнада се
утврђује:
- екстра  зона 12,00 дин/1м2 на дан
- прва зона и ППУ зона 10,00 дин/1м2 на дан
- друга  зона 7,00 дин/1м2  на дан
- трећа  зона 5,00 дин/1м2  на дан
- четврта зона  2,00 дин /1м2 на дан

2. За коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица којим се врши непосредни утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину
јавне површине, за сваки цео и започети м2  простора
који се користи, утврђује се накнада дневно
сразмерно времену коришћења, и то:

1) За коришћење рекламних паноа,
односно средстава за оглашавање, који се постављају
на зграде, привремене монтажне објекте, ограде,
подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне
прекриваче грађевинских скела, транспаренте између
стубова и за оглашавање на посебним објектима који
се постављају на другим површинама накнада се
утврђује по зонама, по површини, дневно по м2

- екстра  зона 20,00 дин/1м2 на дан
- прва зона и ППУ зона 18,00 дин/1м2 на дан
- друга  зона 15,00 дин/1м2  на дан
- трећа  зона 13,00 дин/1м2  на дан
- четврта зона 8,00 дин /1м2 на дан

Напомена:
Накнаду по овом тарифном броју утврђује

орган јединице локалне самоуправе надлежан за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
(Одељење за локалну пореску администрацију), а на
основу претходно издатог одобрења надлежног
органа јединице локалне самоуправе (Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове).

Обвезник накнаде дужан је да утврђену
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за
претходни месец, а за месеце за које је обавеза
доспела у моменту уручења решења у року од 15
дана од дана достављања решења.

Одељење за урбанизам и имовинско правне

послове је у обавези да један примерак акта  достави
Одељењу за локалну пореску администрацију са
следећим подацима:
- о врсти, површини заузећа  и периоду задужења
- за правно лице : назив и адресу седишта правног

лица, порески идентификациони број, матични
број

- за физичко лице – предузетнике: име и презиме,
назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње ,
ЈМБГ и адресу становања физичког лица.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
Накнада за коришћење јавне површине по

основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу

За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом држалац или власник материјала,
инвеститор или извођач радова плаћа накнаду 1м2

дневно:
- у екстра првој  ППУ, и другој до 60 дана,

75,00 динара,
- у екстра првој  ППУ, и другој преко 60 дана,

120,00 динара,
- у трећој и  четвртој зони  50,00 динара.

За заузеће јавне површине приликом
раскопавања јавних површина инвеститор или
извођач радова плаћа накнаду по 1м2 дневно:

1. у периоду од 01.априла до 30. септембра:
- У екстра, првој зони ,  ППУ зони и другој

зони, 120,00 динара.
- У  трећој и четвртој зони, 100,00 динара,

2. у периоду од 01. октобра до 31. марта:
- у екстра, првој,  ППУ зони и другој зони,

160,00 динара.
- У  трећој и четвртој зони, 120,00 динара.

За заузеће јавне површине приликом
извођења грађевинских радова и постављања
грађевинских скела, инвеститор или извођач радова
плаћа накнаду по 1м2 дневно
... 12,00 динара.

НАПОМЕНА:

Накнаду по овом тарифном броју утврђује
орган јединице локалне самоуправе надлежан за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
(Одељење за локалну пореску администрацију), а на
основу претходно издатог одобрења надлежног
органа јединице локалне самоуправе (Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове).

Накнада из овог тарифног броја по основу
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заузећа јавне површине грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова увећава се за 100%
ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање
јавне површине. Под продужењем рока подразумева
се прекорачење рока завршетка изградње
евидентираног у писменој изјави инвеститора о
почетку грађења односно извођења радова и року
завршетка грађења , односно извођења радова према
Закону о планирању и изградњи.

Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове је у обавези да један примерак акта  достави
Одељењу за локалну пореску администрацију  са
следећим подацима:
- о врсти, површини заузећа и периоду задужења
- за правно лице : назив и адресу седишта правног

лица, порески идентификациони број, матични
број

- за физичко лице – предузетнике: име и презиме,
назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње ,
ЈМБГ и адресу становања физичког лица.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 434-8/2019-II од 14.03.2019. 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 8. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'' бр.
23/2018), чл.1 и 3. Одлуке о престанку важења
одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у
општини Параћин, члана 40. став 1. тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 22/2018), a по прибављеном мишљењу
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, број:320-00-1193/2019-09 од
20.02.2019. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 14.03.2019. године, донела је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ
ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

1.1. Анализа постојећег стања

1.1.1. Географске и административне
карактеристике

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. Примећује се тренд смањења
становника од задњег пописа из 2011. год.

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
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.

Природни услови и животна средина

Општина Параћин се налази у подручју
умерено континенталне климе, са извесним
специфичностима које се испољавају као
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, топлих са запада и југозапада из области
Средоземља, као и зимских 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



14.03.2019. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4_  _99

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. 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 села Горња Мутница.

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
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 тренутно се
ради на санацији акумулације „7. јули“ из које ће се
наводњавати око 940 ха пољопривредних површина.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА

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 граду. У 2016. години
број становника је пао на 51.921. становника, а тренд
смањења броја становника се запажа из године у
годину. Посматрајући старосну структуру
становништва у општини Параћин лако је доћи до
закључка да општина Параћин све убрзаније 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. Тренутно је просечна

старост мушкараца у Општини Параћин 41,9 година,
а жена 44,4 године. 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 %).

Број становника за Параћин 1948-2016

Годишња промена становништва у %:
[1948-1953] 1,40 %/год.
[1953-1961] 1,20 %/год.
[1961-1971] 0,51 %/год.
[1971-1981] 0,25 %/год.
[1981-1991] 0,09 %/год.
[1991-2002] 0,86 %/год.
[2002-2011] 0,80 %/год.
[2011-2016] 0,87 %/год.

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.

Последње деценије запажено је убрзано
исељавање становништва у земље западне Европе
(Шведска, Швајцарска, Аустрија, Немачка), посебно
становништва од 20-35 година старости.

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
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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, нешто мањи у трговини, а
још мањи у образовању и здравству. Незнатно више
жена него мушкараца тражи посао. Најмање
запослених ради у угоститељству, пољопривреди и
пословима са некретнинама. Обзиром да у нашој
општини не постоји ни једно пољопривредно добро,
а само једна тек формирана 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
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 година старости, 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-том километру 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. У општини се сваке
године организују: ''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.

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. Сва
сеоска насеља располажу водоводном мрежом.

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
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система гасификације, тако да је у 2015. години
скоро у целој општини Параћин (са селима)
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
мешовитом пољопривредом (ратарство, сточарство,
повртарство), па су зато велике површине под
житарицама и крмним биљем. Села поред Велике
Мораве се углавном баве повртарством, највише саде
паприку и коренасто поврће: шаргарепу, першун,
целер, цвеклу и роткву. Веома мала количина
пољопривредних производа се прерађује, углавном
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, са
тенденцијом да засаде још 60 ха.

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. и 2017. год. 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. 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. Живина је најбројнија
192.558, од чега је највише кокошака, а најмање
гусака. Пчеле су заступљене са 5.051 кошницом.

Код говеда је углавном заступљена
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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 мангулица. 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, шумарства и
водопривреде 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, којима су субвенције намењене.
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 – 4.398,  у
којима се може сместити преко 45.000 свиња, затим
објекти за говеда – 3.602, капацитета 22.600 грла, за
коке носиље – 3.135, 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  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 и најбројнија су газдинства на
којима стално живе и баве се пољопривредом лица
са ССС.

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.

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 5.864 ха. Веома распрострањена у
сетвеној структури је и пшеница која заузима 3.708
ха. Након тога, по површинама које заузимају иду
јечам – на 816 ха, овас на 320 ха и махунарке на 19
ха. Приноси кукуруза су се у 2017. год. јако смањили
због суше која је захватила скоро читаву Србију, па
су се кретали око 3 т/ха, док су пшеница и јечам
имали повољније временске прилике, па су се
приноси кретали око 3,5 – 4,5 т/ха.

Најраспрострањеније повртарске културе су:
паприка – 126 ха, шаргарепа и друге коренасте
биљке – 51 ха, купус – 35 ха, парадајз – 9 ха, а око 8
ха отпада на бостан и јагоде.

На подручју општине Параћин није
заступљена органаска производња и још увек нема
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заинтересованих за ту врсту производње.

Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника

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
произвођачима у формирању пољопривредних
удружења, тако да сада на територији општине
постоји 44 пољопривредних удружења. Од тога, 5
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 су
почела да показују све већи професионализам. Радо
се одазивају присуством на стручним едукацијама и
све боље су информисани о конкурсима и
субвенцијама које дају Министарство пољопривреде
и локална самоуправа.

Међутим, преусмеравањем општинских
субвенција од удружења ка регистрованим
пољопривредним газдинствима, дошло је до гашења
удружења, тако да је тренутно у општини Параћин
39 регистрованих удружења.

Трансфер знања и информација
Пољопривредни произвођачи су веома

заинтересовани за обуке и предавања и то како она
која организује ПССС Јагодина, тако и за све врсте
обука организованих од стране: истраживачких
установа, привредних субјеката, НВО и локалне
самоуправе.

Стручна служба ЈЛС се труди да едукацију
пољопривредника обавља у време зимског периода,
када је мали интензитет радова у пољопривреди,
организујући предавања за која пољопривредници
покажу највише интересовања. Најчешће су то
предавања на теме:
- нове сорте поврћа и њихово гајење
- расађивање повртарских култура
- заштита повртарских и ратарских култура

- исхрана преживара
- гајење говеда, оваца и коза
- ратарске културе краће вегетације
- пчеларство
- ИПАРД фондови
- формирање задруга

Табеларни приказ планираних мера и
финансијских средстава

Табела 1. Мере директних плаћања
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Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике:

Мере подршке су намењене регистрованим
пољопривредним газдинствима са територије
општине Параћин, у висини од 40% потраживаних
средстава без ПДВ- а 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
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду
и пољопривредним сајмовима у иностранству, као и
за набавку стручне литературе.

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
делу КО Доње Видово, тежи се укрупњавању
парцела, чиме ће се индивидуалним
пољопривредним произвођачима омогућити бржа,
квалитетнија и јефтинија обрада пољопривредних
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 на пољопривредним газдинствима,
подстаћи удруживање и формирање
пољопривредних земљорадничких задруга.

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:

локалних средстава информисања
на огласној табли у холу ЈЛС
путем интернет презентације општине

Мониторинг и евалуација/надзор реализације
Програма

За мониторниг и евалуацију Програма
задужено је Одељење за пољопривреду – Управе за
пољопривреду и ЛЕР општине Параћин.

Одељење за пољопривреду прати годишњу
реализацију, остварене резултате и ефекте
спроведених мера Програма и даје предлог о даљем
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке.
Представници Управе за пољопривреду и ЛЕР
контролишу извођење радова на рекултивацији
пољских путева, што се документује сликама
изведених радова са терена.

II Опис планираних мера

1. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава

Шифра мере: 101

1.1. Образложење: У складу са Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја највећи део
буџетских средстава је управо намењен расту
конкурентности.

У оквиру ЈЛС подстицаји би били намењени
регистрованим пољопривредним газдинствима 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, а све ради постизања веће
економске ефикасности 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 ситне механизације и
опреме.
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1.2. Циљеви мере: Стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава, повећање производње,
побољшање квалитета производа, смањење
трошкова производње, повећање површина у
заштићеном и полузаштићеном простору, повећање
наводњаваних површина системом ''кап по кап'' и тд.

1.3. Веза мера са националним програмима за
рурарални развој и пољопривреду
Мера Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава је усаглашена са
Националним програмом за рурални развој РС 2018-
2020.

1.4. Крајњи корисници: Регистрована
пољопривредна газдинства са територије општине
Параћин уписана у РПГ у 2019. год.

1.5. Економска одрживост: Корисници немају
обавезу достављања бизнис плана.

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 пољопривредно газдинство уписано у
РПГ и да је у активном статусу;

2. За инвестицију за коју подноси захтев, не
сме користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције Министарства пољопривреде,
подстицаје, донације, ИПАРД);

3. Регистровано пољопривредно газдинство
мора наменски да користи набављену механизацију
или опрему, расна грла, пластенике и сл. и не може
да их отуђи у периоду од три године од дана набавке.

1.7. Специфични критеријуми:

Сектор млека

1. Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинстава која поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ од 1 -
10 млечних крава у моменту подношења захтева за
коришћење подстицаја;

2. У случају набавке нових машина и опреме
за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ
максимално 20 млечних крава;

3. У случају када се ради о набавци
квалитетних приплодних грла, прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која, у
моменту подношења захтева за коришћење  поседују
у свом власништву, односно у власништву члана
РПГ 3-10 квалитетних приплодних грла говеда
млечних раса,

Сектор меса

Прихватљиви корисници су они корисници
који у Регистру објеката (у складу са Правилником о
регистрацији, односно одобравању објеката за узгој,
држање и промет животиња- Службени гласник РС,
36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима
за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150
грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30
приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника
свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у
турнусу.

У случају када се ради о набавци квалитетних
приплодних животиња прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције
поседују у свом власништву, односно у власништву
члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних
говеда товних раса, или 10-300 квалитетних
приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла
квалитетних приплодних крмача.

Сектор производње комзумних јаја нема
специфичних критеријума прихватљивости.

Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља
и цвећа

1. Прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинстава која на крају
инвестиције имају у свом власништву мање од 2 ха
воћа или винове лозе, или мање од 0,5 ха
јагодичастог воћа и хмеља; односно од 0,1 – 0,5 ха
цвећа, односно од 0,2 – 1 ха винове лозе;

2. За инвестиције у подизање нових или
обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада
воћака, хмеља и винове лозе,  прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства: са 0,1- 0,5
ха јагодастих врста  воћака и хмеља;  0,3- 2 ха другог
воћа; 0,1 – 0,5 ха цвећа; 0,2 – 1 ха винове лозе, у
моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја.

3. Пољопривредна газдинства са капацитетом
мањим од 0,05 ха  пластеника  или мањим од 2 ха
производње поврћа на отвореном простору у
моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја.

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)

1. Пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја. имају
мање од 5ха земљишта под осталим усевима.

2. За инвестиције за набавку  машина и
опреме за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја имају
мање од 10 ха земљишта под осталим усевима.
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Сектор пчеларства

1. Прихватљиви корисници за набавку
кошница, машина и опреме за пчеларство су
пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја имају
5- 30 кошница.

1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних
грла млечних раса: говеда, оваца и
коза

101.1.3.
Опрема за мужу, хлађење и чување
млека на фарми, укључујући све
елементе, материјале и инсталације

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и
транспорт чврстог, полутечног и
течног стајњака (транспортери за
стајњак; уређаји за мешање
полутечног и течног стајњака; пумпе
за пражњење резервоара; сепаратори
за полутечни и течни стајњак; машине
за пуњење течног стајњака;
специјализоване приколице за
транспорт чврстог стајњака,
уклјучујући и пратећу опрему за
полутечни и течни стајњак)

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне
хране, за храњење и напајање
животиња (млинови и
блендери/мешалице за припрему
сточне хране; опрема и дозатори за
концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту
сточну храну; хранилице; појилице;
балери; омотачи бала и комбајни за
сточну храну; косилице; превртачи
сена).

101.1.7. Опрема за третман папака
101.1.11. Машине за ђубрење земљишта
101.1.12. Машине за сетву
101.1.13. Машине за заштиту биља

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање
усева

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и
транспорт чврстог, полутечног и
течног стајњака (транспортери за
стајњак; уређаји за мешање
полутечног и течног стајњака; пумпе
за пражњење резервоара; сепаратори
за полутечни и течни стајњак; машине

за пуњење течног стајњака;
специјализована опрема за транспорт
чврстог стајњака, полутечног и течног
стајњака, резервоари за течни стајњак,
специјализоване приколице за
транспорт чврстог/полутечног/течног
стајњака, са одговарајућом опремом),
укључујући и пратећу опрему за
полутечни и течни стајњак)

101.2.5.

Машине и опрема за складиштење и
припрему сточне хране, за храњење и
појење животиња (млинови и
блендери/мешалице за припрему
сточне хране; опрема и дозатори за
концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери; микс
приколице и дозатори за кабасту
сточну храну; хранилице; појилице;
балери; омотачи бала и комбајни за
сточну храну; превртачи сена, итд.)

101.2.10. Машине за примарну обраду
земљишта

101.2.11. Машине за допунску обраду
земљишта

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта
101.2.13. Машине за сетву
101.2.14. Машине за заштиту биља

101.2.15. Машине за убирање односно скидање
усева

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање
усева

101.4.1.

Подизање нових и обнављање
постојећих (крчење и подизање)
вишегодишњих засада воћака, хмеља
и винове лозе

101.4.2.
Подизање и опремање пластеника за
производњу поврћа, воћа, цвећа и
расадничку производњу

101.4.3.

Подизање, набавка и опремање
система противградне заштите у
воћнацима и вишегодишњим
засадима

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда
око вишегодишњих засада

101.4.7.

Набавка опреме и уређаја за припрему
земљишта и супстрата за гајење
биљака при производњи у
заштићеном простору

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву,
садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.12. Набавка бокс палета за транспорт и
складиштење производа

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и
прање производа

101.4.19. Машине за примарну обраду
земљишта

101.4.20. Машине за допунску обраду
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земљишта

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта
101.4.22. Машине за сетву
101.4.23. Машине за садњу
101.4.24. Машине за заштиту биља

101.4.25. Машине за убирање односно скидање
усева

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за
наводњавање усева

101.5.6. Машине за заштиту биља

101.5.7. Машине за убирање, односно скидање
усева

101.5.10. Машине и опрема за наводњавање
усева

101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство

1.9. Критеријуми селекције: Посебни
критеријуми селекције ће бити дефинисани
Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава из Буџета општине Параћин
регистрованим пољопривредним газдинствима,
приликом расписивања Конкурса.

1.10. Интезитет помоћи: За све инвестиције
у оквиру ове мере одобрава се 40% од укупне
вредности инвестиције без ПДВ-а, а максимални
износ захтева не може прелазити 80.000,00 динара.

1.11. Индикатори/показатељи:
Индикатори успеха су:
Редни
број Назив показатеља

1 Укупан број поднетих захтева
2 Укупан број одобрених захтева

3 Број пољопривредних газдинстава која су
модернизовала производњу

1.12. Административна процедура:
Посебна мерила и критеријуме за одобравање

средстава пољопривредним газдинствима утврђује
Савет за пољопривреду. Након утврђених
критеријума конкурс расписује Начелник Управе за
пољопривреду и ЛЕР, а затим се конкурс објављује
на огласној табли Управе и на интернет страници
општине Параћин.

Пријава на конкурс подноси се Одељењу за
пољопривреду - Управе за пољопривреду и ЛЕР, са
назнаком "Пријава на Конкурс за подршку
регистрованим пољопривредним газдинствима".

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 да обавезно
приложи:

-доказ о упису газдинства у РПГ,
-потврду о упису у регистар пољопривредних

газдинстава у активном статусу за 2019. годину
-податке који ће бити наведени у расписаном

конкурсу

На основу предлога Савета за пољопривреду,
Начелник Управе за пољопривреду и ЛЕР доноси
Решење о финансирању пољопривредног газдинства
из буџета Управе за пољопривреду и ЛЕР.

Стручне и административно-техничке
послове обавља Одељење за пољопривреду.

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

Шифра мере: 301.

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 Програмом комасације за део КО Доње
Видово. Део средстава се планира за геодетско –
техничке радове у процесу комасације, крчење шума
и растиња, надзор стручне фирме која ће пратити
извођење геодетско – техничких радова, трошкове
Комисије за комасацију и тд.

Према Закону о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'', број: 41/09, 112/15) 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 2019. години опредељена средства ће се
утрошити за рекултивацију и уређење
некатегорисаних пољских путева у селима општине
Параћин и надзор над изведеним радовима.

2.2. Циљеви мере: За комасацију циљеви
мере су: укрупњавање и груписање поседа, решавање
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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.

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.

2.3. Веза мера са националним програмима
за рурарални развој и пољопривреду

Мера је усаглашена са Националним
програмом за рурални развој РС 2018-2020.

2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник је
ЈЛС Параћин и учесници комасације.

2.5. Економска одрживост: Није потребан
бизнис план.

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.

- да локална самоуправа има део обезбеђених
средстава за извођење комасације у Доњем Видову,
најмање 30% од укупно потребних средстава.

2.7. Специфични критеријуми:
Нема специфичних критеријума

2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције Износ

301.2. Инвестиције у израду,
унапређење или
проширење свих
типова

15.620.000

инфраструктуре мањег
обима, укључујући
инвестиције у
обновљиве изворе
енергије

2.9. Критеријуми селекције: Нема посебних
критеријума селекције

2.10. Интезитет помоћи:
Уредбом о расподели подстицаја у

пољопривреди и руралном развоју у 2018. год. и
Конкурсом који расписује Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, тачно ће
бити дефинисана висина подстицаја за
ревитализацију пољских путева.

За реализацију комасације ЈЛС Параћин
издваја 30% од укупно потребних средстава, а
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде 70% потребних средстава.

2.11. Индикатори/показатељи:
Индикатори успеха су:

Редни
број Назив показатеља

1. Број листова непокретности

2. Број донетих Решења о расподели
комасационе масе

3.
Дужина некатегорисаних путева који су
урађени у поступку комасације /у
метрима/

4.  Број жалби на донешена Решења о
расподели комасационе масе

5. Број рекултивисаних и уређених пољских
путева по МЗ - а

6. Дужина уређених некатегорисаних путева
/у метрима/

2.12. Административна процедура:
Реализацију ове мере спроводе и контролишу:
Управа за пољопривредно земљиште Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јавне
набавке ЈЛС, Одељење за пољопривреду Управе за
пољопривреду и ЛЕР, Комисија за комасацију и
одабрана фирма која обаваља послове надзора 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
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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 управи општине
Параћин. Комисија образује поткомисију за
комасациону процену земљишта и поткомисију за
утврђивање дугогодишњих засада и објеката.

3. Назив мере: Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди и руралном развоју

Шифра мере: 402

3.1. Образложење:
Индивидуални пољопривредни произвођачи

из свих села са територије општине Параћин, који
желе 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 у 2019. години. 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, Сен Галену и
Kielce (Пољска).

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.

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,
шумарства и водопривреде, као и средства из
ИПАРД фондова.

3.3. Веза мера са Националним
програмима за рурарални развој и пољопривреду

Мера је усаглашена са Националним
програмом за рурални развој РС 2018-2020.

3.4. Крајњи корисници: Корисници мере ће
бити:

-Општина Параћин - Управа за
пољопривреду и ЛЕР која у току године организује
посету пољопривредних произвођача Међународном
сајму пољопривреде у Новом Саду или неком
пољопривредном сајму у иностранству

-пољопривредни произвођачи са територије
Општине Параћин

3.5. Економска одрживост: није потребан
бизнис план.

3.6. Општи критеријуми за кориснике:
-Сви индивидуални пољопривредни

произвођачи који желе да организовано посете
Међународне пољопривредне сајмове у
иностранству или Новом Саду, морају да доставе
Потврду о упису у РПГ у активном статусу за 2019.
год.

-Са једном потврдом о регистрованом
пољопривредном газдинству могу да путују 2 члана
газдинства

3.7. Специфични критеријуми:
-упис до попуне места у аутобусима

3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције Износ

402.1. Информативне
активности: сајмови,
изложбе,
манифестације,
студијска путовања

490.000

3.9. Критеријуми селекције:
-предност ће имати пољопривредници млађи

од 40 год. – носиоци РПГ, пољопривредници који до
сада нису путовали на Међународне пољопривредне
сајмове и жене – носиоци РПГ

-упис ће се вршити до попуне места у
аутобусу

3.10. Интезитет помоћи:
-100 % од укупних трошкова закупа аутобуса

за превоз пољопривредних произвођача до Новог
Сада
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-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

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 или узели пољопривредну литературу
на читање

-Број жена пољопривредница које су
посетиле сајмове пољопривреде или оних које су
узеле пољопривредну литературу на читање

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
најповољнију понуду, а Начелник управе за
пољопривреду и ЛЕР даје налог финансијској
служби да средства пребаци на рачун туристичке
агенције – организатора путовања за сајам у
иностранству или на рачун аутопревозника који
обавља превоз пољопривредника до Новог Сада.

-Организацију посете Међународном
пољопривредном сајму у Новом Саду, пријем и
проверу Потврда о упису у РПГ обавља стручна
служба Одељења за пољопривреду. Упис
заинтересованих пољопривредника траје до попуне
слободних места.

-Стручна служба Одељења за пољопривреду
води евиденцију заинтересованих пољопривредних
произвођача који су узели на читање одређену
литературу или часопис и у ком временском периоду
треба да врате задужену литературу.

III  ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-40/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 14.03.2019. године, донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Финансијски Извештај и

основне информације о ефектима финансијске
подршке Скупштине општине Параћин на
реализацији програмских активности Црвеног крста
Параћин у 2018. години са Извештајем о реализацији
Програма Народне кухиње за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор Црвеног крста Параћин на
седници одржаној 07.02.2019. године, Одлука
број:02-16-3.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-320/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
22/18), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Прву Измену Програма
рада са изменом Финансијског плана прихода и
расхода за 2019. годину Центра за социјални рад

"Параћин" у Параћину

I
Даје се сагласност на Прву Измену Програма

рада са изменом Финансијског плана прихода и
расхода за 2019. годину Центра за социјални рад
"Параћин" у Параћину, коју је донео Управни одбор
Центра за социјални рад "Параћин" на седници
одржаној 11.03.2019. године, Одлуке број:06-797/2,
06-797/3 и 06-797/5.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-440/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС''бр.
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други
закон и 47/2018), члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.
22/18), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 14.03.2019. године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Оперативнои план

мобилног тима за социјално укључивање Рома за
2019. годину.

Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Оперативни план

мобилног тима за социјално укључивање Рома за
2019. годину.

Члана 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да

важи одлука бр. 90-10/2018-II од 25.12.2018. године

Члана 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 90-2/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА 2019. година

1. Увод

Укључивањем  Општине Параћин  у Пројекат
“Техничка помоћ унапређењу животних и стамбених
услова ромске популације у неформалним насељима
– Становање Рома” (ИПА 2013) отпочео је процес
успостављања институционалних капацитета за
планирање, примену и праћење локалне политике за
Роме и Ромкиње.

Уз подршку пројекта у претходном периоду
реализоване су следеће активности:

 Формиран је Мобилни тим за социјално
укључивање Рома и Ромкиња ( у далојем
тексту: Мобилни тим)  као стручно тело
Општинског већа Општине Параћин
24.05.2018.године, у чији основни састав су
укључени: Ромски кординатор, представници
ЛС, ЦЗР, школа (педагошки асистенти) , НСЗ
И здравствени медијатор.

Решењем о формирању Мобиног тима
предвиђено је да у састав Мобилог тима буду
укључене и друге институције и организације, као и
стручне службе општинске управе, у складу са
препознатим потребама. Мандат чланова Мобилног
тима орочен је до истека Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња 2016 – 2025.године.

Задаци Мобилног тима су усмерени ка:
имплементацији Локалног акционог плана за
социјално укључивање Рома и Ромкиња; учешће у
прикупљању података за потребе израде
Оперативног плана Мобилног тима; Израду
шестомесечног Оперативног плана Мобилног тима
за период јун – децембар 2018.године у складу са
методологијом предвиђеном Пројектом и
реализацију активности у складу са усвојеним
Оперативним планом; израду Оперативног плана за
2019.годину са финансијском пројекцијом трошкова
за његову имплементацију.

 У претходном периоду чланови Мобиног
тима реализовали су процес анализе почетног

стања у складу са основним индикаторима
предвиђеним Пројектном методологијом,
који је послужио ка основа за израду
шестомесечног Оперативног плана
Мобилног тима за период јун – децембар
2018.године.

Анализа је указала на две групе изазова:

 Изазови на страни потреба ромске заједнице -
ромска популација, која чини 853 становника
(по попису из 2011.),  најбројнија и уједно
најугроженија национална мањина у оквиру
које се уочава хетерогеност проблема и
потреба које захтевају организовану и
интезивну подршку. Као кључни проблеми
су уочени следећи: недовољна мотивисаност
И незаинтерсованост ромске популације у
активностима друштвене заједнице.

 Изазови на страни капацитета локални
самоуправе - Када је реч о локалној
самоуправи уочени су следећи недостаци:
финансијских средстава и нових програма и
пројеката; непостојање нових, али и
недовољно развијени капацитети у оквиру
општинске управе и ресорних институција за
планирање, примену и праћење инклузивне
политике према Ромима.

Оперативни план за период јун –децембар
2018. године уважио је постојеће потребе И
предвиђа циљеве и активности од значаја за
унапређење стамбених услова ромске популације
која живи на територији општине Параћин, али и
постојеће, расположиве ресурсе у заједници
(организационе, финансијске, капацитете људских
ресурса, постојеће инцијативе и сл).

Руководећи се рационалношћу у планирању,
Мобилни тим је предвидео интрервенције у три
стратешке области: унапређење становања, подршка
унапређењу образовне струцтуре ромске популације
и унапређење услова здравља ромске популације
која живи у подстандарним насељима. Циљеви и
активности су детаљни приказани у Матрици
Оперативног плана.

Поред активности предвиђених Оперативном
планом, Мобилни тим ће до краја 2018. године
интезивно радити на ширењу мреже партнерства у
локалној заједници, промоцији Мобилног тима и
обезбеђивању финансијских средстава за
реализацију планираних активности, како из
средстава буџета, тако и из других извора (нпр.
донаторства, пројектно финансирање и сл.). Посебна
пажња биће посвећена благовременој изради
Оперативног плана за 2019. годину са проценом
трошкова за његову имплементацију, како би се,
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након усвајања Оперативног плана од стране
Општинског већа Општине Параћин обезбедило
финансирање прланираних активности у наредној,
2019. години.

Активности које је Општина Параћин, кроз
рад чланова Мобилног тима за социјалну инклузију
Рома предузела у претходном периоду указују да

постоји решеност, воља и спремност да своје
постојеће ресурсе и капацитете усмери ка
организованијем деловању на решавању делом
наведених сложених и отворених егзистенцијалних
питања Ромкиња и Рома  који живе на територији
општине Параћин.
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На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.22/18) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс

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

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

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

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-454/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ОПШТИНА ПАРАЋИН

ПРВИ РЕБАЛАНС
П Р О Г Р А М А

ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПИТАЛНИХ
ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ

САМОУПРАВУ
ЗА 2019. годину

У В О Д
Програм обухвата улагање у припрему и

изградњу објеката од значаја за локалну самоуправу.
Врсту и обим програмских задатака опредељује
планирани прилив буџетских средстава.

Преузете обавезе по уговорима из 2018.
годину су саставни део програма као и обавезе из
предходног периода.

Програм реализује Општинска управа за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин.

Комуналне делатности које су поверене
општинским одлукама јавним предузећима

закључују се уговори између Општинске управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин са
надлежним јавним предузећима.

A. РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Ова тачка Програма подразумева:
-наставак изградње и опремања индустријске

зоне,
- пратеће трошкове.

Б. ИЗРАДА ПЛАНОВА

Ова тачка Програма подразумева:
-истраживање, анализе и студије,
-обезбеђење геодетских, геолошких и других

подлога и планова,
-израду планске и техничке документације,
-обезбеђење техничке контроле техничке

документације,
-обезбеђење разних врста услова и

сагласности, плаћање потребних такси, прибављање
одобрења за изградњу, пријављивање радова,

В. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Ова тачка Програма подразумева:
-праћење извођења радова,
-организација техничког прегледа изведених

радова.

в.1.-Пројектовање, изградња и надзор над
канализацијом и водоводном мрежом и
атмосферском канализацијом
в.2.-Изградња нисконапонске ел.мреже у трафо-
станица
в.3.-Водопривредни објекти
в.4.-Објекти од јавног значаја
в.5.-Објекти од јавног значаја у месним заједницама
в.6.-Спортска инфраструктура у сеоским месним
заједницама

Г. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ И
ОДРЖАВАЊЕ
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Ова тачка програма подразумева:
-одржавање објеката комуналне

инфраструктуре,
-одржавање јавних површина,
-одржавање атмосферске канализације,
-послови на одржавању јавне хигијене,
-послови на одржавању и уређењу зеленила,
-послови на одржвању јавне расвете.

Са надлежним Јавним предузећима а на
основу њихових програма о додељеним комуналним
делатностима закључиће се уговор о обиму, начину и
надзору над реализацијом усвојених програма од
стране оснивача. Ради боље реализације програма
уговором ће бити предвиђена уплата аванса уз
одговорајуће гаранције за повраћај истог.

Д. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ

Ова тачка подразумeва заједничко учешће са
министарствима, агенцијама и надлежним државним
институцијама на изградњи капиталних пројеката.

Ђ. УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДНИЕ

Ова тачка подразумева услуге зоохигијене на
територији општине Параћин.

ДЕТАЉНА РАЗРАДА ПОЗИЦИЈА ПРОГРАМА

А.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА
ИЗГРАДЊЕ ИНД. ЗОНЕ

267,838,0
00

У 2018. години настављају се радови на изградњи
инфраструктуре индустријске зоне у складу са
пројектном документацијом.

А.1.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊА
ИНДУСТРУЈСКЕ ЗОНЕ

267,668,0
00

А.1.1.
Обавеза из 2018.године
Израда пројеката за
индустријску зону

280,000

А.1.2.

Обавеза из 2018.године
Пројектовање
индустријског парка у
индустријског зони "Змич"

3,000,000

А.1.3.

Изградња објаката на
парцелама индустријског
парка у индустријског зони
"Змич"

164,000,0
00

А.1.4.

Припрема парцелa за
изградњу индустријског
парка у индустријској зони
"Змич"

56,000,00
0

А.1.5. Надзор Над изградњом
индустријске зоне "Змич" 1,500,000

А.1.6.

Извођење радова на
изградњи (опремању)
Индустријске зоне "Змич"-
ЕУПРО пројекат са
учешћем општине

40,800,00
0

А.1.7.

Надзор над извођењем
радова на изградњи
(опремању) Индустријске
зоне "Змич"-ЕУПРО
пројекат

1,224,000

А.1.8.

Технички пријем радова на
изградњи (опремању)
Индустријске зоне "Змич"-
ЕУПРО пројекат

408,000

А.1.9.

Специјализоване услуге на
изградњи (опремању)
Индустријске зоне "Змич"-
ЕУПРО пројекат

120,000

А.1.10.

Промотивни догађаји на
изградњи (опремању)
Индустријске зоне "Змич"-
ЕУПРО пројекат

96,000

А.1.11.

Услуге штампе на изградњи
(опремању) Индустријске
зоне "Змич"-ЕУПРО
пројекат

120,000

А.1.12.

Услуге оглашавањана
изградњи (опремању)
Индустријске зоне "Змич"-
ЕУПРО пројекат

60,000

А.1.13.

Трошкови провизије банака
на изградњи (опремању)
Индустријске зоне "Змич"-
ЕУПРО пројекат

60,000

А.2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 170,000

А.2.1. Закуп земљишта ЈП Путеви
Србије 170,000

Б. ИЗРАДА ПЛАНОВА 33,974,20
0

Б.1.

ГЕОДЕТСКЕ,
ПРОЈЕКТАНТСКЕ И
КОНСУЛТАНТСКЕ
УСЛУГЕ

26,874,20
0

Б.1.1. Геодетске и пројектантске
услуге

26,874,20
0

Б.1.1.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Доње Видово
Првим ребалансом позиција
се умањује за 350.000

0
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Б.1.2.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Буљане

300,000

Б.1.3.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Рашевица

350,000

Б.1.4.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Поповац

250,000

Б.1.5.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Главица

250,000

Б.1.6.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Плана

300,000

Б.1.7.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење
парка у ул.Момчило
Поповић

250,000

Б.1.8.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење
парка у ул.Војводе Степе

250,000

Б.1.9.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење
испред библиотеке

198,000

Б.1.10.

Обавеза из 2018.године
Израда урбанистичко -
техничке документације за
уређење комплакса
Елмосових зграда
Првим ребалансом позиција
се умањује за 335.000

465,000

Б.1.11.

Обавеза из 2018.године
Израда техничке
документације енергетске
ефикасности за зграду
МУП-а

500,000

Б.1.12.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење
игралишта у доњем парку
код Водовода

200,000

Б.1.13.

Пројекат Израда ПДР-а за
МЗ Забрега 2018-
2019.година            2018.-
200.000

1,000,000

2019.-1.000.000

Б.1.14.

Појекат израде техничке
документације за
реконструкцију мостова
2018-2019.година
2018.-5.721.000
2019.-7.804.000

13,550,00
0

Б.1.15.

Обавеза из предходног
периода
Пројекат Израда техничке
документације за
регулацију Црнице од
железничког моста у
Главици до ушча са реком
Грзом 2017-2018.година
2017.-128.000
2018.-827.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 285.000

192,000

Б.1.16.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за
реконструкцију електро
инсталација у Дому културе
у МЗ Рашевица
Првим ребалансом позиција
се увећава за 13.000

83,000

Б.1.17.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно дехничке
документације изведених
објеката у комплаксу
стадиона Јединство

283,200

Б.1.18.

Пројекат израде техничке
документације за изградњу
и реконструкцију објекта
опште болнице и дома
здравља         2018-2019.
година
2018.-4.000.000
2019.-5.600.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 2.400.000

5,600,000

Б.1.19.

Обавеза из предходног
периода
Израда ПДР-а за видиковац
у МЗ Стубица

178,000
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Б.1.20.

Израда пројекта техничке
документације за
активирање друмског моста
на реци Црници у Главици
2019-2020.година    2019.-
100.000
2020.-1.900.000

100,000

Б.1.21.
Израда пројектно техничке
документације за канал у
Својнову

300,000

Б.1.22.

Израда пројектно техничке
документације за уређење у
МЗ Доње Видово 350,000

Б.1.23.

Израда пројектно техничке
документације за
легализацију свлачионица у
Давидовцу

300,000

Б.1.24.
Израда пројектно техничке
документације за стазу у
колонији у Поповцу

150,000

Б.1.25.
Израда пројектно техничке
документације за уређење
око дома у МЗ Стрижа

300,000

Б.1.26. Геодетске услуге 200,000

Б.1.27.

Израда пројектно техничке
документације за објекат у
МЗ Извор 300,000

Б.1.28.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Израда ПДР археолошко
налазиште обавеза из
предходног периода

250,000

Б.1.29.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Пројектовање простора око
СФС Борца обавеза из
2017.године

425,000

Б.2. ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА 7,100,000

Б.2.1.

Консултације,
сагласности, таксе, идејна
решења, пројектантске
услуге и остали трошкови

7,100,000

Б.2.1.1.
Услуге консултација,
израда предмера,
струч.миш-и др.

2,800,000

Б.2.1.2. Остали трошкови -
Републичке таксе 800,000

Б.2.1.3. Пренамена земљишта 1,600,000

Б.2.1.4.

Остали трошкови -
прикључци
Првим ребалансом позиција
се умањује за 300.000

900,000

Б.2.1.5.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Закуп земљишта
Инфраструктура Железнице

1,000,000

В.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА
КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

87,266,80
0

В.1.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊА
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И
АТМОСФЕРСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

18,271,00
0

В.1.1.

Пројекат изградње
канализације у граду 2018-
2020.година      2018.-
1.110.000
2019.-4.440.000
2020.-16.650.000

4,440,000

В.1.2.

Пројекат изградње
канализације у приградским
насељима 2018-2020.година
2018.-185.000
2019.-815.000
2020.-3.775.000
Првим ребалансом позиција
се увећава за 75.000

815,000

В.1.3.

Пројекат изградње
канализације у сеоским
месним заједницама 2018-
2020.година
2018.-1.030.000
2019.-4.220.000
2020.-15.350.000

4,220,000

В.1.4.

Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
канализационе и водоводне
мреже Првим
ребалансом позиција се
умањује за 360.000

340,000

В.1.5.

Пројекат изградње
канализације у МЗ Доње
Видово 2017-2019.година
2017.год.-500.000
2018.год.-3.000.000
2019.год.-3.699.000

3,699,000
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В.1.6.

Обавеза из предходног
периода
Пројекат пројектовања
сеоске, градске
канализационе и водоводне
мреже 2017-2018.година
2017.год.-200.000
2018.год.-1.800.000

696,000

В.1.7.

Пројекат изградња
канализације у сеоским
месним заједница 2019-
2021.година
2019.-840.000
2020.-5.040.000
2021.-54.720.000

840,000

В.1.8.

Пројекат изградње фекалне
канализације у граду 2019-
2021.година
2019.-131.000
2020.-783.000
2021.-4.306.000

131,000

В.1.9.

Пројекат изградње
атмосферске канализације у
граду 2019-2021.година
2019.-1.280.000
2020.-7.680.000
2021.-14.940.000

1,280,000

В.1.10.

Пројекат изградње канала
2019-2021.година
2019.-400.000
2020.-2.400.000
2021.-13.200.000

400,000

В.1.11.
Израда пројектно техничке
документације за
атмосферску канализацију

210,000

В.1.12.
Надзор над изградњом
канализационе мреже у
граду и селима

670,000

В.1.13.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Обавезе из претходног
периода Надзор над
изградњом канализационе и
водоводне мреже

30,000

В.1.14.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом
атмосферске и фекалне
канализације и канала

500,000

В.2.

ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ
НИСКОНАПОНСКЕ
ЕЛ.МРЕЖЕ И ТРАФО -
СТАНИЦА

4,348,000

В.2.1.

Пројекат изградње јавне
расвете у Јагодњаку, Лазе
Лазаревића и у Авалској
2018-2020.година
2018.-165.000
2019.-660.000
2020.-2.475.000

660,000

В.2.2.

Пројекат изградње
трафостанице за избегличку
зграду у МЗ Данково 2018-
2020.година
2018.-200.000
2019.-1.600.000
2020.-4.600.000

1,600,000

В.2.3.

Пројекат изградње јавне
расвете у Чика Тасина
2018-2020.година
2018.-95.000
2019.-380.000
2020.-1.425.000

380,000

В.2.4.

Пројекат изградње јавне
расвете у ул.Адакалској
2018-2019.година
2018.-70.000
2019.-1.330.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 380.000

950,000

В.2.5.
Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
трафостанице

50,000

В.2.6.

Пројекат изградње и
реконструкције јавне
расвете 2019-2021.година
2019.-138.000
2020.-529.000
2021.-2.583.000

138,000

В.2.7. Реконструкција јавне
расвете у граду 220,000

В.2.8.
Израда пројектно техничке
докуметације за јавну
расвету

350,000

В.3.
ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ
ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКАТА

3,660,000
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В.3.1.

Пројекат изградње
резервоара у МЗ Рашевица
2018-2020.година
2018.-500.000
2019.-2.000.000
2020.-7.500.000

2,000,000

В.3.2.

Пројекат изградње
водоводне мреже у граду
2018-2020.година 2018.-
285.000
2019.-1.140.000
2020.-4.275.0000

1,140,000

В.3.3.

Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
водоводне мреже
Првим ребалансом позиција
се умањује за 60.000

240,000

В.3.4.

Обавеза из 2018.године
Одржавање система за рану
дојаву од бујица
Првим ребалансом позиција
се умањује за 270.000

0

В.3.5. Одржавање система за рану
дојаву од бујица 280,000

В.4.
ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ
ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

44,373,80
0

В.4.1.

Пројекат реконструкције
паркетне подлоге у СРЦ
7.Јули 2017-2019.година
2017.год.-1.743.000
2018.год.-4.357.000
2019.год.-3.487.000

3,487,000

В.4.2.

Пројекат уређења трга са
фонтаном у центру града
2019-2020.година
2019.-7.400.800
2020.-37.599.200

7,400,800

В.4.3.

Пројекат изградње
Културног Центра 2018-
2019.година           2018.-
1.000.000
2019.-24.000.000

24,000,00
0

В.4.4.

Пројекат уређења
игралишта код Јагодњака
2018-2020.година
2018.-350.000
2019.-1.400.000
2020.-5.250.000

1,400,000

В.4.5.
Обавеза из 2018.године
Доградња објекта хале СРЦ
7.јули

600,000

В.4.6.

Обавеза из 2018.године
Изградња справарница у
хали СРЦ 7.јули
Првим ребалансом позиција
се умањује за 900.000

0

В.4.7.

Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
јавних објеката
Првим ребалансом позиција
се умањује за 1.200.000

700,000

В.4.8.

Обавеза из 2018.године
Изградња истражне
бушотине на Чукари
Првим ребалансом позиција
се увећава за 900.000

2,930,000

В.4.9.

Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
истражне бушотине на
Чукари Првим
ребалансом позиција се
умањује за 100.000

0

В.4.10.

Пројекат уређења паркова и
јавних површина у
градским месним
заједницама 2019-
2020.година
2019.-400.000
2020.-22.100.000

400,000

В.4.10.

Пројекат урешења јавних
површина иза Елмосових
зграда 2019-2020.година
2019.-150.000
2020.-4.850.000

150,000

В.4.11.

Пројекат уређења трга код
библиотеке 2019-2020.
година           2019.-150.000
2020.-5.850.000

150,000

В.4.12.

Пројекат изградње
аутобуских стајалишта у
граду и селима 2019-
2020.година
2019.-100.000
2020.-3.630.000

100,000

В.4.13.

Пројекат изградње тениског
терена на Борцу 2019-
2021.година 2019.-200.000
2020.-830.000
2021.-3.000.000

200,000
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В.4.14.

Пројекат уређења спортско
- рекреативног комплекса
Борац 2019-2021.година
2019.-200.000
2020.-1.500.000
2021.-4.500.000

200,000

В.4.15. Уређење јавне површине у
МЗ 4.Јули 400,000

В.4.16. Уређење парка Текијски
поток у Стришком насељу 300,000

В.4.17.

Надзор над изградњом и
реконструкцијом јавних
објеката и јавних површина
у граду и селима

1,330,000

В.4.18.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом
истражне бушотине на
Чукари

100,000

В.4.19.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Обавезе из претходног
периода Надзор над
изградњом јавних објеката

6,000

В.4.20.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом
јавних објеката

520,000

В.5.

ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ
ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА У МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

9,167,000

B.5.1.

Пројекат изградње и
реконструкције објеката у
МЗ Трешњевица 2017-
2019.год.
2017.год.-926.000
2018.год.-2.777.000
2019.год.-2.777.000

2,777,000

В.5.2.

Пројекат адаптације Дома
културе у МЗ Дреновац
2018-2020.година
2018.-300.000
2019.-1.200.000
2020.-4.500.000

1,200,000

В.5.3.

Пројекат уређења простора
око амбуланте у МЗ
Трешњевица  2018-
2020.година
2018.-425.000
2019.-1.700.000
2020.-6.375.000

1,700,000

В.5.4.

Пројекат изградње јавне
расвете у МЗ Стубица 2018-
2020.година
2018.-115.000
2019.-420.000
2020.-1.530.000

420,000

В.5.5.

Пројекат изградње објакта
на гробљу у МЗ Ратаре
2018-2020.година
2018.-50.000
2019.-200.000
2020.-750.000

200,000

В.5.6.

Обавеза из 2018.године
Надзор над одбјектима од
јавног значаја у месним
заједницама

400,000

В.5.7.

Пројекат уређења паркова и
јавних површина у сеоским
месним заједницама 2019-
2020.година
2019.-420.000
2020.-14.580.000

420,000

В.5.8.

Пројекат уређења јавне
површине у Чепуру 2019-
2020.година    2019.-100.000
2020.-5.700.000

100,000

В.5.9.

Пројекат изградње ограде
око фудбалског игралишта
у Лебини 2019-2020.година
2019.-600.000
2020.-900.000

600,000

В.5.10.

Текуће поправке и
одржавање школског
објекта и дворишта у
Лебини 2019-2020.година
2019.-100.000
2020.-1.500.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 100.000

0

В.5.11.

Текуће поправке и
одржавање Дома културе у
Забрези Првим
ребалансом позиција се
умањује за 600.000

0

В.5.12.

Текуће поправке и
одржавање стазе до школе у
Забреги 2019-2020.година
2019.-300.000
2020.-1.000.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 300.000

0
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В.5.13.

Пројекат уређења простора
испред Дома у Стрижи
2019-2020.година
2019.-400.000
2020.-5.000.000

400,000

В.5.14.

Текуће поправке и
одржавање простора око
Дома културе у Горњој
Мутници
Првим ребалансом позиција
се умањује за 600.000

0

В.5.15.

Текуће поправке и
одржавање објекта месне
заједнице Поповац
Првим ребалансом позиција
се умањује за 500.000

0

В.5.16. Уређење Дома културе у
Мириловцу 700,000

В.5.17.

Текуће поправке и
одржавање простора испред
школе у Мириловцу
Првим ребалансом позиција
се умањује за 570.000

0

В.5.18.

Текуће поправке и
одржавање Дома културе у
Крежбинцу 2019-
2020.година
2019.-200.000
2020.-800.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 200.000

0

В.5.19.

Текуће поправке и
одржавање простора око
Дома културе у Крежбинцу
Првим ребалансом позиција
се умањује за 500.000

0

В.5.20.

Текуће поправке и
одржавање Дома културе у
Доњем Видову Првим
ребалансом позиција се
умањује за 200.000

0

В.5.21.

Текуће поправке и
одржавање објекта у МЗ
Текија Првим
ребалансом позиција се
умањује за 230.000

0

В.5.22.

Текуће поправке и
одржавање простора око
Дома кулутуре у Текији
Првим ребалансом позиција
се умањује за 700.000

0

В.5.23.

Текуће поправке и
одржавање простора око
Дома културе у Шалудовцу
Првим ребалансом позиција
се умањује за 500.000

0

В.5.24.

Текуће поправке и
одржавање школе у Плани
2019-2020.година
2019.-250.000
2020.-1.750.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 250.000

250,000

В.5.25.

Текуће поправке и
одржавање простора око
школе у Клачевици
Првим ребалансом позиција
се умањује за 300.000

0

В.5.26.

Текуће поправке и
одржавање Дома Културе у
Доњем Видову 2019-
2020.година
2019.-750.000
2020.-1.250.000
Првим ребалансом позиција
се умањује за 750.000

0

В.5.27.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Текуће поправке и
одржавање Дома културе у
Горњем Видову

0

В.6.

ПРЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ
СПОРТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У
СЕОСКИМ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

7,447,000

В.6.1.

Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Горњој
Мутници 2017-2019.год.
2017.год.-311.000
2018.год.-2.802.000
2019.год.-2.802.000

2,802,000

В.6.2.

Пројекат адаптације објекта
свлачионица МЗ Стрижа
2018-2020.год.
2018.год.-50.000
2019.год.-200.000
2020.год.-750.000

200,000

В.6.3.

Пројекат изградње
фудбалског терена у МЗ
Лебина 2018-2020.година
2018.-135.000
2019.-540.000
2020.-2.025.000

540,000
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В.6.4.

Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Горња
Мутница 2018-2020.година
2018.-100.000
2019.-360.000
2020.-1.320.000

360,000

В.6.5.

Обавеза из 2018.године
Изградња трибина МЗ
Давидовац
Првим ребалансом позиција
се умањује за 120.000

880,000

В.6.6.

Пројекат изградње бунара
на фудбалском терену МЗ
Доња Мутница 2018-
2020.година
2018.-75.000
2019.-300.000
2020.-1.125.000

300,000

В.6.7.

Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Забрега
2018-2020.година
2018.-75.000
2019.-75.000
2020.-1.350.000

75,000

В.6.8.

Пројекат изградње
свлачионица у МЗ Својново
2018-2019.година
2018.-35.000
2019.-665.000

665,000

В.6.9.
Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
спортске инфраструктуре

250,000

В.6.10.

Пројектат изградње ограде
на фудбалском терену у МЗ
Извор 2019-2020.година
2018.-1.000.000
2019.-2.000.000

1,000,000

В.6.11.

Пројекат изградње
фудбалског терена у
Мириловцу 2019-
2020.година
2018.-200.000
2019.-2.800.000

200,000

В.6.12.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Обавезе из претходног
периода Надзор над
изградњом спортске
инфраструктуре

85,000

В.6.13.
Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом

90,000

спортске инфраструктуре

Г.

УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
КОМУНАЛНЕ
ИНФАСТРУКТУРЕ,
ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ
ЗЕМЉИШТА

110,934,0
00

Г.1. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 2,900,000

Г.1.1.
Опремање и уређивање
дечијих паркова и јавних
површина

200,000

Г.1.2. Уређивање јавних
површина - одржавање 200,000

Г.1.3. Одржавање видео надзора 300,000

Г.1.4. Набавка камера за видео
надзор 50,000

Г.1.5.
Одржавање фонтана и
др.објеката на јавним
површинама

300,000

Г.1.6.
Радови по налогу
инспекције на јавним
површина

100,000

Г.1.7. Текуће поправке и
одржавање осталих објеката 600,000

Г.1.8. Текуће поправке и
одржавање тротоара 500,000

Г.1.9.

Текуће поправке и
одржавање јавних
површина у граду 2019-
2020.година
2019.-150.000
2020.-1.450.000

150,000

Г.1.10.
Текуће поправке и
одржавање парка у
Видовданској

500,000

Г.2. АТМОСФЕРСКА
КАНАЛИЗАЦИЈА 2,000,000

Г.2.1. Одржавање атмосферске
канализације 2,000,000

Г.3. ЈАВНА ХИГИЈЕНА 22,700,00
0

Г.3.1. Чишћење и прање улица и
тргова

22,200,00
0

Г.3.2. Утрошак воде – јавне чесме 500,000

Г.4.
УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
ЗЕЛЕНИЛА

26,108,00
0

Г.4.1. Редовно одржавање зелених
површина

26,108,00
0

Г.5. ЈАВНА РАСВЕТА 57,226,00
0
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Г.5.1.

Утрошак електричне
енергије у градским МЗ и
сеоским МЗ и црпне
станице
Првим ребалансом позиција
се увећава за 2.030.000

47,030,00
0

Г.5.2.

Одржавање јавне расвете
2019-2020.година
2019.-10.196.000
2020.-25.196.000

10,196,00
0

Д.

УЧЕШЋЕ У
ПРОЈЕКТИМА
МИНИСТАРСТАВА,
АГЕНЦИЈА И
НАДЛЕЖНИХ
ДРЖАВНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

3,400,000

Д.1.

Надзор у реализацији
пројекта СЕЦО у
реализацији пројекта
унапређење енергетске
ефинсности у школама
(Сикирица, Поповац,
Буљане и Стубица)

1,900,000

Д.2.

Учешће у пројекту СЕЦО
јачање капацитета од
елементарних непогода
(надзор за изградњу
мостова) 2019-2020.година
2019.-1.500.000
2020.-2.600.000

1,500,000

Ђ. УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

12,000,00
0

Ђ.1. Услуге зоохигијене 12,000,00
0

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА

1. Основни носилац организације извршења
Програма је Управа за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин у сарадњи са надлежним
општинским службама по појединим областима
(Одељење за урбанизам и имовинко-правне односе,
Јавни правобранилац, орган управе и др.)

2. Општинска управа за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин на основу
Програма припреме и изградње капиталних објеката
од значаја за локалну самоуправу доноси план јавних
набавки и динамички план као и сву потребну
документацију у складу са важећим прописима.

3. Радови на припреми, опремању и изградњи
објеката који нису обухваћени овим Програмом,
могу се изводити под условом да финансирање истих
не утиче на извршење радова утврђених овим
Програмом за 2019. годину, и да се за финансирање
обезбеде средства у буџету.

4. Обавезе по овом Програму могу се
преузети само до износа планираних и остварених
средстава за поједине намене предвиђене
Програмом.

5. У случају да за реализацију појединих
позиција из Програма не буду искоришћена
планирана средства део тих средстава може се
преусмерити на друге позиције из Програма, а у
оквиру исте економске класификације, а за које су
планирана средства недовољна.

6. Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.

7. О извршењу Општинска управа за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин ће према потреби извештавати надлежне
органе, а по истеку године поднети извештај
Скупштини општине.

8. Овај Програм примењује се од дана
усвајања.

9. Првим ребалансом овај програм се умањује
за 7.336.000,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-458/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

ПРВИ РЕБАЛАНС
П Р О Г Р А М А

изградње, реконструкције и одржавања јавних
путева за 2019. годину

У В О Д
У складу са Законом о јавним путевима и

Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима
и улицама на територији општине Параћин,
Општинска управа за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин потписује уговор са надлежним
јавним предузећем коме је одлуком скупштине
општине Параћин поверено управљање општинским
путевима и улицама на територији општине
Параћин. Спровођење пројектовања и изградње
улица и путева на територији општине Параћин
спроводи Управа за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин, а на основу овог Програма.

Ради боље реализације програма уговором ће
бити предвиђена уплата аванса уз одговорајуће
гаранције за повраћај истог.

Програмом за 2019.год. планирана су улагања
на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији
постојеће мреже путева, припреми за изградњу
нових путних праваца, као и остали видови улагања
у циљу очувања и развоја путне мреже, побољшању
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квалитета и безбедности саобраћаја, очувању
животне средине.

Програм изградње,
реконструкције и

одржавања јавних путева
за 2019.годину

Планирана
средства за
2019.годину

I.

Изградња,
реконструкција и
рехабилитација јавних
путева

45,642,000

I.1. Општински путеви 2,000,000

1.

Израда ПДР-а за путни
правац Забрега - Сисевац
2018-2019.година
2018.-300.000
2019.-1.700.000
Првим ребалансом
позиција се умањује за
300.000

1,700,000

2.

ПРвим ребалансом додаје
се нова позиција
Обавезе из претходног
периода
Програм израде ПДР и
Пројекат плана парцелацје
2016.-2017.година

300,000

I.2. Улице и паркинзи 43,642,000

1.

Пројекат изградње
градских и приградских
улица 2018-2020.година
2018.-1.800.000
2019.-4.700.000
2020.-13.500.000

4,700,000

2.

Програм реконструкције
градских улица 2018-
2020.година
2018.-2.770.000
2019.-36.730.000
2020.-15.900.000

36,730,000

3.

Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом
улица
Првим ребалансом
позиција се умањује за
600.000

400,000

4.

Обавеза из 2018.године
Пројектовање градских и
приградских улица
Првим ребалансом
позиција се умањује за
300.000

0

5.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за изградњу
паркинга иза општине
Првим ребалансом
позиција се умањује за
30.000

570,000

6.

Пројекат изградње
градских и приградских
улица 2019-2021.година
2019.-482.000
2020.-2.895.000
2021.-15.923.000

482,000

7.

Пројекат уређења
паркинга иза општине
2019-2020.године
2019.-150.000
2020.-5.850.000

150,000

8. Пројектовање градских
улица 130,000

9.
Израда пројектно техничке
документације за паркинг
иза зграде Црница 1

100,000

10.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом
саобраћајне
инфраструктуре

380,000

II Одржавање јавних
путева 111,973,000

II.1. Јавни путеви 76,878,705

II.1.1. Редовно одржавање 76,878,705

1.

Пројекат санације
општинског пута
Крежбинац - Бусиловац
2018-2019.година
2018.-100.000
2019.-2.000.000

2,000,000

2. Редовни преглед јавних
путева, објеката и улица 907,000

3. Зимска служба
2019.године 11,247,000
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4.

Местимична поправка
коловозне конструкције
2019-2020.година
2019.-26.004.757
2019.-26.104.757

26,004,757

5.
Насипање
неасфлалтираних јавних
путева

5,393,046

6. Одржавање путног појаса 1,241,000

7. Одржавање хоризонталне
сигнализације 5,532,996

8. Одржавање вертикалне
сигнализације и семафора 7,972,906

9.

Рехабилитација путних
праваца на територији
општине Параћин 2019-
2020.година
2019.-10.820.000
2020.-69.180.000

10,820,000

10. Одржавање система за
одводњавање пута 5,760,000

II.2. Пружни прелази 4,641,546

1. Одржавање пружних
прелаза 4,641,546

II.3. Тротоари, пешачке стазе
прилази и пролази 30,452,749

1.

Обавеза из 2018.године
Израда пројектно техничке
документације за уређење
прилаза у ул.Стеве Писара
Првим ребалансом
позиција се умањује за
150.000

0

2.

Пројекат изградње
тротоара 2017-2019.год.
2017.год.-867.000
2018.год.-8.758.000
2019.год.-15.598.000
Првим ребалансом
позиција се умањује за
3.650.000

15,598,000

3.

Пројекат изградње
тротоара у Теслиној улици
2018-2020.година
2018.-225.000
2019.-1.130.000
2020.-3.375.000
Првим ребалансом
позиција се увећава за
230.000

1,130,000

4.

Пројекат изградње прилаза
у ул.Војводе Мишића
2018-2019.година
2018.-30.000
2019.-570.000

570,000

5.

Пројекат изградње прилаза
у ул.Видовданској 2018-
2019.година
2018.-90.000
2019.-1.800.000
Првим ребалансом
позиција се увећава за
90.000

1,800,000

6.

Текуће поправке и
одржавање тротоара у
ул.Бранка Крсмановића
2018-2019.година
2018.-90.000
2019.-1.710.000

1,710,000

7.

Текуће поправке и
одржавање тротоара код
средње школе 2018-
2019.година
2018.-70.000
2019.-1.330.000

1,330,000

8.

Пројекат изградње прилаза
у ул.Сутјеској 2018-
2019.година
2018.-50.000
2019.-950.000

950,000

9.

Пројекат изградње прилаза
у ул.Цара Душана 2018-
2019.година
2018.-30.000
2019.-600.000
Првим ребалансом
позиција се увећава за
30.000

600,000

10.

Пројекат изградње прилаза
у ул.Делиградској 2018-
2019.година
2018.-60.000
2019.-1.140.000

1,140,000

11.

Пројекат уређења
пешачких стаза на
игралишту у Руђера
Бошковића 2018-
2019.година
2018.-20.000
2019.-395.000
Првим ребалансом
позиција се увећава за

395,000
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12.
Обавеза из 2018.године
Надзор над изградњом и
уређењем тротоара

260,000

13.

Пројекат изградње и
реконструкције тротоара
2019-2021.година
2019.-750.000
2020.-4.500.000
2021.-44.750.000

750,000

14.

Пројекат изградње и
реконструкције прилаза и
пролаза 2019-2020.година
2019.-500.000
2020.-2.220.000

500,000

15.

Пројекат изградње и
реконструкције пешачких
стаза 2019-2021.година
2019.-150.000
2020.-1.095.000
2021.-6.055.000

150,000

16.

Пројекат изградње
тротоара у МЗ Поповац
2019-2020.година
2019.-1.000.000
2020.-7.000.000

1,000,000

17.
Текуће поправке и
одржавање стазе у
Делиградској

149,749

18.
Израда пројектно техничке
документације за стазу у
Мајора Марка преко пруге

150,000

19.
Израда пројектно техничке
документације за стазу у
МЗ 4. Јули

200,000

20.

Пројекат Пројектовање
тротоара од пруге до
ресторана 035 2019-
2020.година
2019.-100.000
2020.-500.000

100,000

21.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Обавеза из 2018.године
Текуће поправке и
одржавање тротоара у
Тодора од Сталаћа и Илије
Гарашанина

1,100,000

22.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом
тротоара, стаза, прилаза и
пролаза

870,000

III. Месне заједнице 6,743,000

1.

Пројекат изградње сеоских
улица 2018.-2020.година
2018.-26.010.000
2019.-3.273.000
2020.-33.717.000

3,273,000

2.
Обавезе из 2018.године
Надзор над изградњом
сеоских улица

1,000,000

3.

Обавезе из 2018.године
Пројектовање сеоских
улица
Првим ребалансом
позиција се умањује за
280.000

420,000

4.

Пројекат изградња улица у
сеоским месним
заједницама 2019-
2021.година
2019.-1.250.000
2020.-7.500.000
2021.-41.250.000

1,250,000

5. Пројектовање сеоских
улица 300,000

6.

Првим ребалансом додаје
се нова позиција
Надзор над изградњом
сеоских улица

500,000

IV. Унапређење безбедности
саобраћаја 7,000,000

1.

Набавка и уградња
саобраћајне сигнализације
и опреме у зонама школа и
,,зонама 30''.
Бусиловац, Шавац, Доња
Мутница, Клачевица и
Извор

550,000
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2.
Обавеза из 2018.године
Реконструкција светлосне
саобраћајне сигнализације

1,200,000

3.
Опремање зоне пешачког
прелаза у Стрижи на делу
путa IIА реда бр. 158

750,000

4.
Набавка и уградња ЛЕД
дисплеја са радаром 1,000,000

5.

Промотивна кампања
безбедности у саобраћају у
сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја и
др.

400,000

6.

Услуге штампе (флајера,
летака и сл.) са техничком
припремом ради
спровођења акција Савета
за безбедност саобраћаја

50,000

7.

Набавка промотивног
материјала за ђаке прваке
ради спровођења
промоција безбедности
саобраћаја у основним
школама

400,000

8.

Средства за рад Савета за
безбедност саобраћаја –
котизација за семинаре ,
учествовање на стручним
скуповима, организовање
кампања и сл.

100,000

9.
Накнаде члановима Савета
за долазак и присуство
седницама Савета

70,000

10.

Обавезе из 2018.године
Пројекат постављања ЛЕД
дисплеја са детектором
брзине са техничком
контролом

100,000

11.

Пројекат уређења зоне
школе ,,Вук Караџић''
Поточац на делу државног
пута IIА реда бр. 187 , са
техничком контролом

240,000

12.

Обавезе из 2018.године
Пројекат прекида
разделних острва и
прилаза на пешачким
прелазима са техничком
контролом

150,000

13.

Пројекат пешачког прелаза
са семафором у насељу
Стрижа на ДП IIА реда бр.
158 са техничком
контролом

230,000

14.

Обавезе из 2018.године
Пројекат паркиралишта у
граду  са техничком
контролом

330,000

15.

Обавезе из 2018.године
Пројекат светлосне
сигнализације  (сигнални
план) семафорске
раскрснице улица Вожда
Карађорђа, Француске и
Књаза Милоша са
техничком контролом

70,000

16.
Израда локалне стратегије
безбедности саобраћаја на
путевима до 2025. године

600,000

17.
Израда пројеката
техничких средстава за
успоравање саобраћаја

40,000

18.
Анализа брзине кретања
возила на општинским
путевима и улицама

600,000

19.
Набавка читача
саобраћајних дозвола у
полицијским возилима

50,000

20.
Куповина опреме за
вршење увиђаја
саобраћајних незгода

70,000

У К У П Н О :
I+II+III+IV+V 171,358,000

1. Радови на припреми, реконструкцији и
изградњи путева и објеката који нису обухваћени
овим Програмом, могу се изводити под условом да
финансирање истих не утиче на извршење радова
утврђених овим Програмом за 2019. годину, у складу
са Законом.

2. Обавезе по овом Програму могу се
преузети само до износа планираних и остварених
средстава за поједине намене предвиђене
Програмом.

3. У случају да за реализацију појединих
позиција из Програма не буду искоришћена
планирана средства део тих средстава може се
преусмерити на друге позиције из Програма, а у
оквиру исте економске класификације, а за које су
планирана средства недовољна у складу са Законом.

4. Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.

5. Део програма - унапређење безбедности
саобраћаја реализује се по усвојеном програму
савета Програм коришчења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине
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Параћин за 2019.годину из средстава наплаћених од
саобраћајних казни и прекршаја.

6. О извршењу овог програма стара се Управа
за инвестиције и одрживи развој општине Параћин
која ће према потреби извештавати надлежне органе,
а по истеку године поднети извештај Скупштини
општине Параћин.

7. Првим ребалансом Програм путева се
умањује за 1.895.000,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-459/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 116. и члана 117. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18-други
закон), члана 32. Закона о локаној самоуправи
(Службени гласник Републике Србије» бр.129/07,
83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 40.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 22/18) и обавештења просветног
инспектора број:614-3/2019-V-07 од 05.03.2019.
године, Скупштина општине Параћин, на седници
дана 14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског

одбора Економско-трговинске школе у Параћину

1. Разрешава се члан Школског одбора
Економско-трговинске школе у Параћину из реда
запослених и то:

-Дејан Стефановић из Стриже, општина
Параћин

2. Именује се члан Школског одбора
Економско-трговинске школе у Параћину из реда
запослених и то:

- Ракић Марија из  Параћина

3. Изборни период именованог из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Економско-трговинске школе у Параћину.

4. Ово решење је  коначно.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-14/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 40. став 1. тачка 51. и члана
44. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин број 22/2018), а у вези са чл. 61,
61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'' бр. 62/2006, 65/2008 -
др.закон и 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за израду годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта у Општини Параћин
за 2019. годину

I
Образује се Комисија за израду годишњег

Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у Општини Параћин за
2019. годину у саставу:
- председник Комисије:

1.Драгана Богдановић, дипл.инжењер
пољопривреде из Параћина
- чланови Комисије:

2.Славољуб Јовановић, инжењер геодезије из
Параћина

3.Ивана Ицић, дипломирани економиста  из
Параћина

4.Милица Јовановић, дипломирани ветеринар
из Параћина

5.Бојан Главић из Стриже
6.Ивица Вељковић из Доњег Видова
7.Зоран Илић из Параћина.

II
Задатак Комисије је да изради Предлог

годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у складу са чланом 61,
61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту,
упутствима и Инструкцијом надлежног
Министарства, прибави мишљење Комисије за
давање мишљења коју образује председник општине,
прибави писану сагласност Министарства на
Предлог годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, као и да по
истом поступку уколико буде потребно и изради
Предлог измене и допуне Годишњег програма.

Стручну обраду аката, других материјала,
оранизационе и административне послове за
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Комисију обављају Општинске управе и то: Управа
за пољопривреду и локални економски развој и
Управа за урбанизам, финансије, скупштине и опште
послове.

III
Комисија је дужна да Предлог годишњег

програма изради и достави Скупштини на усвајање у
року од 45 дана од дана образовања.

IV
Даном ступања на снагу овог решења,

престаје да важи Решење о образовању Комисије за
израду годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у Општини
Параћин за 2018. годину, број: 02-50/2018-II од
07.03.2018. године.

V
Ово решење ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-24/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 40. став 1. тачка 51. и члана
44. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин број 22/2018), Скупштина
општине Параћин на седници одржаној 14.03.2019.
године, донела јe

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење поступка

јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини за

2019. годину

I
Образује се Комисија за спровођење поступка

јавног надметања, односно прикупљања писаних
понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини за 2019.годину у саставу:

1. председник: Андреја Николић  из Параћина
чланови Комисије:
2. Бобан Павловић, приватни предузетник  из

Бошњана
3. Радомир Живковић, дипл.правник из

Параћина
4. Вера  Ђорђевић, дипл. ветеринар из

Параћина
5. Драган Миленковић, одборник из Буљана
6. Загорка Динић  из Главице

7. Мирослав Ђокић, пољопривредник из
Шавца.

II
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је

прикупљање пријава за јавну лицитацију, односно
писаних понуда, спровођење поступка, вођење
записника и давање предлога одлука о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
за 2019. годину Општинском већу и Скупштини
општине Параћин.

III
Даном ступања на снагу овог решења,

престаје да важи Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
за 2018. годину број 02-48/2018-II од
07.03.2018.године.

IV
Ово решење ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-25/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 40.став 1. тачка 51. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин», бр.22/2018), а у вези са Стратегијом
подстицаја рађања Владе Републике Србије број 56-
8830/2007-3, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној дана  14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Савета за

популациону политику Општине Параћин

I
У Решењу о образовању Савета за

популациону политику Општине Параћин број: 02-
121/2017-II од 29.05.2017. године, члан I став 1. тачкa
1. мења се и гласи:

«за председника: Милош Ђурђевић, представник
локалне самоуправе,».

II
У осталом делу Решење остаје неизмењено.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу

општине Параћин“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-26/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним
службама («Службени гласник Републике Србије»
бр.42/1991 и 71/1994), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1.
тачка 12. Статута општине Параћин («Службени
лист општине Параћин» број 22/2018),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Надзорног

одбора Aпотеке Параћин

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора
Апотеке Параћин, представник локалне самоуправе,
на захтев предлагача и то:

- Весна Јовановић

2. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора,
представник локалне самоуправе и то:

- Марија Ивковић из Поповца, општина Параћин

3. Изборни период именованoj из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Надзорног
одбора Апотеке Параћин.

4. Ово решење је коначно.

5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-22/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 20. став 1 Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94)
и чл. 32 став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007,
83/14-др.законј, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана
40. Статута општине Параћин (''Службени лист

општине Параћин'', бр. 22/18), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног

одбора Општинске стамбене агенције Параћин

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног

Општинске стамбене агенције Параћин
- Матаруга Ане из Параћина

II
ИМЕНУЈЕ члан Управног Општинске

стамбене агенције Параћин

-Бобан Момировић из Плане

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-30/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за

административно-мандатна питања

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за

административно-мандатна питања Скупштине
општине Параћин и то:

1. председник
- Мирјана Јанковић, одборница

2.  чланови:
- Радомир Савић, одборник
- Драган Миленковић, одборник
- Ивана Јовчић, одборница
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- Ивана Мирчић Младеновић, одборница

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-49/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за избор и

именовања

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за избор и

именовања Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Богдан Бабић, одборник

2. чланови:
- Зорица Станојевић, одборница
- Љубиша Рајић, одборник
- Милош Томић, одборник
- Бојан Стојчић, одборник

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-50/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине

Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за прописе и управу

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за прописе и

управу Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Татјана Цинцовић, одборница

2.  чланови:
- Горан Марковић, одборник
- Чедомир Милошевић, одборник
- Бобан Дачић
- Ненад Аћимовић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-51/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за друштвено-

економски развој, привреду и финансије

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за друштвено-

економски развој, привреду и финансије Скупштине
општине Параћин и то:

1. председник
- Јовица Рајић, одборник

2.  чланови:
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- Горан Шутић, одборник
- Жарко Анђелковић
- Ивана Анђелковић
- Марко Килибарда

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-52/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за друштвенe

делатности

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за друштвене

делатности Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Татјана Тубица, одборница

2. чланови:
- Анита Вулић
- Олгица Ковачевић
- Цвета Јовановић
- Стефан Нејков

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-53/2019-II од 14.03. 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за урбанизам,

грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за урбанизам,

грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Драгослав Динић

2.  чланови:
- Славко Јовановић
- Владимир Ристић, одборник
- Петар Ракић
- Милош Рајић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-54/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за рад и развој

месних заједница



14.03.2019. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4_  _141

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за рад и развој

месних заједница Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Братислав Милојевић, одборник

2. чланови:
- Мирољуб Дачић
- Топлица Маринковић
- Миломир Марковић, одборник
- Живка Милосављевић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-55/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за пољопривреду и

развој села

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за

пољопривреду и развој села Скупштине општине
Параћин и то:

1. председник
- Драган Живковић, одборник

2.  чланови:
- Живорад Гајић
- Зоран Илић
- Драган Јеремић
- Станоје Радић, одборник

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-56/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за заштиту и

унапређење животне средине

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за заштиту и

унапређење животне средине Скупштине општине
Параћин и то:

1. председник
- Миломир Марковић, одборник

2.  чланови:
- Славица Мркаљ
- Стефан Томић
- Љубинка Петровић, одборница
- Саша Станојевић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-57/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019),
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 14.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за представке и

притужбе

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за представке и

притужбе Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Небојша Симић, одборник

2. чланови:
- Драган Миленковић, одборник
- Богдан Бабић, одборник
- Драган Вучковић
- Ивица Ракић, одборник

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-58/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за награде и

признања

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за награде и

признања Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Немања Радомировић

2.  чланови:
- Ивана Марјановић, одборник
- Ивана Стојановић, одборник
- Владимир Ристић, одборник

- Марко Цанић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-59/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за утврђивање

предлога назива улица, тргова, заселака и делова
насељених места

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбор за утврђивање

предлога назива улица, тргова, заселака и делова
насељених места Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Милош Томић

2.  чланови:
-Томислав Стојадиновић
-Перица Миленовић
-Милан Илић
-Новица Марковић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-60/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за односе са

верским заједницама

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за односе са

верским заједницама Скупштине општине Параћин и
то:

1. председник
- Анита Нешић

2.  чланови:
-Бојан Антић
-Бобан Илић
-Дејан Стојановић
-Дејан Радовановић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-61/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за борбу против

корупције

I
БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за борбу

против корупције Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Весна Парезановић, одборница

2.  чланови:
- Зорица Станојевић
- Дејан Милановић
- Дејан Шувалија
- Иван Симић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-62/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Одбора за социјална

питања

БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за социјална
питања Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Олгица Стојчић

2.  чланови:
- Драган Илић
- Никола Рајић
- Снежана Глиговић
- Звонко Царевић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-63/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Савета за младе

БИРАЈУ СЕ чланови Савета за младе
Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Томислав Цветковић

2.  чланови:
- Марко Чабрић
- Милија Љубисављевић
- Неда Балмазовић
- Младен Стањевић
- Андрија Цветковић
- Иван Радић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-64/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Комисије за родну

равноправност

БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за родну
равноправност Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Ивана Јовчић

2.  чланови:
- Ледица Скочић
- Горан Марковић
- Татјана Тубица
- Милица Ступар
- Маријана Николић
- Ивана Шћепановић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-65/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Савета за здравље

БИРАЈУ СЕ чланови Савета за здравље
Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Зоран Јовановић

2.  чланови:
- Ивана Марјановић
- Весна Парезановић
- Невенка Петровић
- Јасмина Рајић
- Снежана Златковић
- Владан Михајловић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-66/2019-II од 14.03.2019. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Савета за праћење примене

Етичког кодекса

БИРАЈУ СЕ чланови Савета за праћење
примене Етичког кодекса Скупштине општине
Параћин и то:

1. председник
- Станимир Цанић

2.  чланови:
- Зоран Јовановић
- Мишел Милијашевић
- Саша Дуловић
- Татјана Цинцовић
- Ивана Мирчић
- Никола Крстић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-67/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 51. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин» бр.
22/2018) и члана 63. Пословника Скупштине
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 14.03.2019.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланoва Корисничког савета јавних

служби

БИРАЈУ СЕ чланови Корисничког савета
јавних служби Скупштине општине Параћин и то:

1. председник
- Горан Шутић

2. чланови:
- Бранко Петровић
- Горан Марјановић
- Мирослав Ђокић
- Јова Ристић
- Велимир Јовановић
- Миломир Марковић
- Драган Јовановић
- Никола Динић
- Милан Илић
- Михајло Минић

II
Ово решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-68/2019-II од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
23/2018) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-400/2019-V-01 од 04.03.2019. године,
Председник општине Параћин доноси

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
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средства у укупном износу од 250.000,00 динара на
име: - полагање НН кабла од Трафо станице 2 до
зграде за колективно становање у Данкову, ул.
Синђелићева бб.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације у оквиру раздела 5,
глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130 –
Опште услуге, извор финансирања 01, економска
класификација 511000 Зграде и грађевински објекти,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2019. годину износи 3.580.628 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
Начелник Управе за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове, обратио се
Председнику општине предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 250.000,00 динара на
име: - полагање НН кабла од Трафо станице 2 до
зграде за колективно становање у Данкову, ул.
Синђелићева бб.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
400/2019-V-01 од 04.03.2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-399/2019-I од 04.03.2019. године

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

На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14, 101/16-др.закон, 47/18), на основу чл. 57 став 3
Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.8/11, 2/12, 17/13, 4/14, 13/14, 22/14,
4/15, 5/15, 1/16, 32/16, 4/17, 18/17, 20/17) (чл. 69.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр.22/18), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 05.03.2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлукy Управног

одбора Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину о усвајању Правилника о условима и
начину остваривања права на помоћ за унапређење
услова становања и решавању стамбеног питања
корисницима у стању социјалне потребе бр. 06-732/2
од 27.02.2019. године.

II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-36/2019-III од 05.03.2019. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18, председник општине Параћин
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о формирању радне групе

I
У Решењу о формирању радне групе број: 02-

74/2018-I од 15.05.2018 године у ставу I, тачка 3.
мења се и гласи:

''3. Драган Младеновић, комунални инспектор, члан;''

II
У осталом делу Решење остаје неизмењено.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-29/2019-I од 11.03.2019. године

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

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 69.
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Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.22 /2018), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући писмо компаније ''Tibet
Moda Doo'' општини Параћин број 101-1/2019-I од
07.03.2019. године, на седници одржаној 11.03.2019.
године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
УПУЋУЈЕ СЕ писмо Општинског већа

Општине Параћин Регионалној агенцији за
економски развој Шумадије и Поморавља ради
предлагања заједничке подршке у информисању
грађана о захтеву предузећа 'Tibet Moda Doo'
везаним за потражњу радне снаге која је потребна
овом послодавцу.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-40/2019-III од 11.03.2019. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18), Председник општине Параћин
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ РАДНE ГРУПE ЗА ИЗРАДУ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА

I
Формира се радна група за израду акта којим

ће се прописати услови и начин обављања погребне
делатности.

II
Задатак радне групе је, да у складу са

Уредбом о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности ("Службени
гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018), припреми нацрт
Одлуке о погребним делатностима.

III
За координатора радне групе именује се:
- Милош Томић, извршни директор ЈП

''Водовод'' Параћин

За чланове радне групе именују се:

-Данијел Живковић, директор ЈКП ''Параћин'',
-Далибор Бајкић, испред Службе за

инспекцијске послове,

IV
Радна група је у обавези да нацрт одлуке

достави Општинском већу општине Параћин у року
од 15 дана од дана доношења овог решења.

V
Ово решење објавити у "Службеном листу

Општине Параћин".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-39/2019-I од 12.03.2019. године

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

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. Закон, 47/18), члана 69.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.22/2018), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 14.03.2019.
године, донело је

З А К Љ У Ч А К
о стављању ван снаге закључка Општинског већа

општине Параћин број: 06-285/2018-III од
27.12.2018. године

I
СТАВЉА СЕ ван снаге Закључак

Општинског већа општине Параћин бр. 06-285/2018-
III  од  27.12.2018. године којим је упућен Предлог
Одлуке о утврђивању назива улица и других делова
насељених места на територији општине Параћин.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-44/2019-III од 14.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 37. Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
годину (''Службени лист општине Параћин'', 23/2018)
и члана 46. Одлуке о организацији општинских
управа (''Службени лист општине Параћин'', бр.
19/2017; 4/2018 и 23/2018), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о гранту – Регионални стамбени
програм – Стамбени пројекат у Републици Србији
RHP-W7-VHG/COMP2-2018, преко Комесаријата за
избеглице и миграције РС, општини Параћин су
одобрена средства у укупном износу од 2.242.944,30
динара за следеће намене: спровођење Регионалног
програма стамбеног збрињавања избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Параћин,
односно куповине сеоских кућа са окућницом
(Јањанин Горан, 1.121.472,15 динара; Стевановић
Душан, 1.121.472,15 динара).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 9.
Управа за друштвене делатности, програм 0602,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, извор финансирања 08, економска
класификација 472000 Накнада за социј. заштиту из
буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2019. годину износи 8.451.809
динара (извор финансирања 01 1.740.000; 07 42.000;
08 6.669.809), а трошак – унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица износи 6.711.809
динара (извор финансирања 07 42.000; 08 6.669.809
динара).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2019. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист општина'', износ
''4.426.864'' мења се износом ''6.669.809'' динара.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2019.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

5. Решење доставити Начелнику Управе за

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-398/2019-V-01 од 04.03.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 23/2018), и
захтева Економско-трговинске школе Параћин, дел.
бр. 263, од 06.03.2019. године, Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.4 Средње
образовање, програм 2003, програмска активност
2003 – 0001, функционална класификација 920
средње образовање, економска класификација
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ ''39.460.000'' мења се износом ''39.415.000''
(трошак 421 Стални трошкови, износ ''13.680.000''
мења се износом ''13.635.000'' динара); планира се
нова економска класификација 463200 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, са износом од
''45.000'' (планира се нови издатак 512 Машине и
опрема, у износу од ''45.000'' динара). У подглави
5.44 Економско трговинска школа Параћин,
економска класификација 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, износ ''7.720.000'' мења се
износом ''7.675.000'' (трошак 421 Стални трошак,
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износ ''1.800.000'' мења се износом ''1.755.000''
динара); планира се нова економска класификација
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти,
са износом од ''45.000'' (планира се нови издатак 512
Машине и опрема, у износу од ''45.000'' динара).

2. Одлуку доставити Економско-трговинској
школи Параћин, Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне групе
трезора); Одељењу за јавне службе и Управи за

трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-422/2019-V-01 од 06.03.2019. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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