СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 13

23.03.2017.
Цена 240 динара

На основу члана 32. и члана 48. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14) и члана 32. и 45. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) чл.11. став 2.
Одлуке о накнадама и другим примањима одборника
у Скупштини општине Параћин и платама
изабраних, именованих и постављених лица
(''Службени лист општине Параћин''бр.12/08, 4/10,
8/11, 16/12, 18/12, 3/13, 6/13, 9/13, 10/13 и 19/15),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 23.03.2017. године, донела је
OДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА МИЛАНА
МИЛОЈЕВИЋА
1.Утврђује се да Милан Милојевић из
Параћина члан Општинског већа општине Параћин,
функцију члана Општинског већа општине Параћин
обавља ван радног односа.
2.Изабрано лице из става 1. Одлуке остварује
право на накнаду за обављање функције од наредног
дана од дана доношења ове Одлуке, а исту утврђује
решењем Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања Скупштине општине
Параћин, у складу са Одлуком о накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица.
3.Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-87/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),

Број 5
Излази по потреби

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 23.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду Историјског архива
''Средње Поморавље'' у Јагодини за 2016. годину
бр.04-101 од 23.02.2017. год. и бр. 04-101/1 од
14.03.2017. године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-351/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), а у вези са
Решењем о утврђивању територије архива
(''Службени гласник'', РС број 7/96), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
23.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План и програм рада
Историјског архива ''Средње Поморавље'' у Јагодини
за 2017. годину.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-476/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), а у вези са
Решењем о утврђивању територије архива
(''Службени гласник'', РС број 7/96), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
23.03.2017. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 360-26/2017-II од 23.03.2017. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Уговор о финансирању
Историјског архива у Јагодини

На основу чл. 20. и 49. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011 и 88/2013) и
члана 32. Статута општине Параћин Статута
општине Параћин ("Сл. лист општине Параћин", број
13/2008, 12/12, 13/12, 17/13, 17/2014 и 25/2016 ), на
седници одржаној дана 23.03.2017. године
Скупштина општине Параћин донела је

I
Даје се сагласност на Предлог Уговора о
финансирању
Историјског
архива
''Средње
Поморавље'' у Јагодини за 2017. годину, број 04-189
од 20.03.2017. године, између општине Параћин и
Историјског архива ''Средње Поморавље'' из
Јагодине и овлашћује председник општине Параћин
Саша Пауновић да исти потпише.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-477/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 8. став
6. Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 3/13 и 7/15),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 23.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план Општинске стамбене агенције
Параћин за 2017.годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању
Плана и Програма рада Општинске стамбене
агенције Параћин за 2017. годину са Финансијским
планом Општинске стамбене агенције Параћин број:
13/17 које је донео Управни одбор Општинске
стамбене агенције Параћин, на седници одржаној
20.03.2017. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

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

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Оддлуке о постављању
објеката привременог карактера на објектима у
својини општине и објеката на којима право
коришћења имају јавна предузећа, установе и
месне заједнице
Члан 1.
У
Одлуци
о
постављању
објеката
привременог карактера на објектима у својини
општине и објеката на којима право коришћења
имају јавна предузећа
установе и месне заједнице
("Службени лист општине Параћин" бр. 4/2014) у
члану 2. став 1. 3. 5 и 8 , чл. 3. став 2. чл.5. став 2.
чл.7. став 4.. чл.10. чл.11. речи: ''Одељење за
урбанизам и имовинско-правне послове '' замењују се
речима: '' надлежно Одељење Управе за инвестиције
и управљање имовином'' у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 4. став 3. мења се и гласи: ''Депозит
из овог члана утврђује се у висини од 20% од
почетног износа из члана 9. ове Одлуке, за
постављање објеката привременог карактера за
период до 10 година и исти се признаје у цену
плаћање на годишњем нивоу или ако се целокупан
износ исплаћује једнократно за период утврђено
одлуком.''
Члан 3.
У Одлуци у члану 4. став 4. брише се.
У истом члану у ставу 5. иза речи :'' став 1'' тачка и
цифре: ''1, 2, 3 и 4.'' бришу се.''

У Одлуци.,

Члан 4.
члану 13.

став 1. мења се и
гласи::
''Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара,
казниће се за прекршај правно лице ако не поступа у
складу са одредбама ове Одлуке и то:
У истом члану, став 2. мења се и гласи:
''Новчаном казном казниће се и одговорно лице у
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правном лицу у износу од 25.000,00 динара.''

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

Члан 5.
У Одлуци, члан 14. мења се и гласи:
''Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара,
казниће се за прекршај предузетник ако поставља
објекте супротно одредбама из ове Одлуке.''
Члан 6.
У Одлуци, члан 15. мења се и гласи:
''Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара,
казниће се за прекршај физичко лице ако поставља
објекте супротно одредбама из ове Одлуке.''
Члан 7.
У Одлуци после члана 15. додаје се нови члан
15а
који
гласи:
''За прекршаје који су предвиђени овом
Одлуком надлежни комунални и грађевински
инспектор издају прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје у складу са
одредбама чланова 168.,169., 170., 171., 172., 173.
Закона о прекршајима (''Службени гл. РС'', бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016 - Одлука УС).
Члан 8.
У Одлуци у члану 16. став 3. мења се и гласи:
''За објекте који су постављени по раније важећим
прописима, правна лица или предузетници који су их
поставили, дужни су да свој рад и пословање ускладе
са одредбама ове одлуке у року од 6 шест месеци од
дана ступања ове одлуке.
У истом члану после става 3. додају се
ставови 4. и 5. који гласе:
''Уколико у остављеном року правно лице или
предузетник не ускладе рад и пословање са
одредбама ове одлуке, надлежни инспекцијски орган
ће донети решење о уклањању тих објеката по
службеној дужности или по пријави општинског
правобранилаштва, надлежног јавног предузећа,
установе или месне заједнице.
Уколико правно лице или предузетник не
испуњава уговорне обавезе које су утврђене у члану
11. Одлуке, надлежни органи из става 4. овог члана
покрећу поступак за раскид уговора и уклањању
објеката који су постављени.''
Члан 9.
У Одлуци после члана 16. додаје се члан 16а
који гласи:
“Започети поступци који нису окончани до
дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по
одредбама ове Одлуке.''
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 353-159/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 8 и члана 14 Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник
РС, број 21/16), и чл. 32. Статута општине Параћин
("Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
23.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних,
именованих и постављених лица
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима
одборника у Скупштини општине Параћин и платама
изабраних, именованих и постављених лица
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/08, 4/10,
8/2011, 16/12, 18/12, 3/13, 6/13, 9/13, 10/13 и 19/15)
иза члана 9 додаје се члан 9а који гласи:
''9а
Изабрана, именована и постављена лица из
ове Одлуке, имају право на једну накнаду у току
дана, без обзира на број седница на којима
присуствују''.
Члан 2.
Члан 21. став 2. Одлуке мења се и гласи:
''Функционер по престанку функције има право на
накнаду плате у трајању од три месеца, у висини
плате коју је имао у време престанка функције.
Право из става 1. овог члана може се изузетно
продужити до три месеца уколико у том времену
функционер стиче право на пензију.
Право из ст. 1. и 2. овог члана престаје пре
истека рока од три месеца, заснивањем радног
односа или стицањем права на пензију према
прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Функционер право из ст. 1. и 2. овог члана
остварује код послодавца код кога је остваривао
права по основу радног односа у тренутку престанка
функције.
Право из ст. 1. и 2. овог члана, по захтеву
функционера, утврђује стално радно тело Скупштине
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општине Параћин и то Комисија за кадровска и
администравивна питања и јавна признања
скупштине општине Параћин.
Захтев из става 5. овог члана функционер
може упутити најкасније у року од 15 дана од дана
престанка функције, с тим што право из става 3. овог
члана остварује почев од наредног дана од дана
престанка функције. Функционеру престанком
функције престаје и радни однос. Изузетно,
функционеру престаје радни однос даном престанка
обавезе вршења дужности''.
Члан 3.
Ова измена и допуна Одлукае ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Параћин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:120-271/2017- II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 54. и чл. 55. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,
55/13...62/16) и члана 32. Закона о локаној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/14) и позитивног мишљења просветног
инспектора од 14.03.2017. године, Скупштина
општине Параћин, на седници дана 23.03.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Машинскоелектротехничке школе у Параћину
1. Разрешава се члан Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Параћину из
реда родитеља, због поднете оставке и то:
- Надежда Добросављевић из Буљана, општина
Параћин.
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-67/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 54. и чл. 55. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,
55/13...62/16) и члана 32. Закона о локаној
самоуправи (''Службени гласник Рс'', број 129/07 и
83/14) и позитивног мишљења просветног
инспектора од 14.03.2017. године, Скупштина
општине Параћин, на седници дана 23.03.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Параћину
1. Именује се члан Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Параћину из
реда родитеља и то:
-Радивојевић Драган из Стришког насеља бб,
општина Параћин.
2. Изборни период именованог из тачке 1.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора
Машинско-електротехничке
школе
у
Параћину.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-68/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 54. и чл. 55. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,
55/13...62/16) и члана 32. Закона о локаној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и
83/14) и позитивног мишљења просветног
инспектора од 14.03.2017. године, Скупштина
општине Параћин, на седници дана 23.03.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Технолошке
школе у Параћину
1. Разрешава се члан Школског одбора
Технолоше школе у Параћину, представник локалне
самоуправе, због подете оставке и то:
-Жарко Савић из Рашевице.

23.03.2017.

_
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2. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.
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На основу члана 54. и чл. 55. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,
55/13...62/16) и члана 32. Закона о локаној
самоуправи (''Службени гласник Рс'', број 129/07 и
83/14), Скупштина општине Параћин, на седници
дана 23.03.2017. године, донела је

I
Разрешава се Комисија за спровођење
поступка јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини за 2016. годину у
саставу:
1. председник: Андреја Николић из Параћина
чланови Комисије:
2. Зоран Илић пољопривредник из Параћина
3. Радомир Живковић, дипл.правник из
Параћина
4. Вера Ђорђевић, дипл. ветеринар из
Параћина
5. Драган Миленковић, одборник из Буљана
6. Маја Димитријевић , дипл. правник из
Параћина
7. Радомир Савић, пољопривредник из
Горњег Видова.

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Технолошке
школе у Параћину

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-61/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

1. Именује се члан Школског
Технолошке школе у Параћину и то:

одбора

- Зорица Анђелић из Параћина, представник локалне
самоуправе
2. Изборни период именованое из тачке 1.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Технолошке школе у Параћину.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-69/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. и 36. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Скупштина
општине Параћин на седници одржаној 23.03.2017.
године, донела јe
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини за
2016. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-70/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. и 36. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Скупштина
општине Параћин на седници одржаној 23.03.2017.
године, донела јe
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини за
2017. годину
I
Образује се Комисија за спровођење поступка
јавног надметања, односно прикупљања писаних
понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини за 2017. годину у саставу:
1. за председника: 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
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5. Драган Миленковић, одборник из Буљана
6. Загорка Динић из Главице
7. Радомир Савић, пољопривредник из
Горњег Видова.
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 2017. годину Општинском већу и Скупштини
општине Параћин.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-71/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 18.ст.1. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94)
члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14) и члaна
32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 121/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) и члана 9 Одлуке о оснивању Установе
спортско-рекреативног центра ''Борац'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин'', број 21/16)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 23.03.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ђокић Далибор из Параћина,
за вршиоца дужности директора Установе Спортско
– рекреативни центар ''Борац'', Параћин у Параћину,
на период од годину дана, почев од 24.03.2017.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-55/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На 32. тачке 9. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 22.
Статута општинске стамбене агенције (''Службени
лист општине Параћин'', број 32/2015 од 15.95.2015.
године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 23.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Општинске стамбене агенције Параћин
I
Разрешава се члан Управног одбора
Општинске стамбене агенције Параћин и то:
-Ивана Стојановић из Параћина, због поднете
оставке.
II
Именују се чланови Управног одбора
Општинске стамбене агенције Параћин и то:
-Марко Томић дипломирани економиста из Лешја.
-Ана Матаруга дипломирани економиста из
Параћина.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-72/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.12/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 3 Одлуке о
прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину («Сл. лист
општине Параћин» бр. 9/13 и 17/13 ), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
23.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Комисије за
прибављање, отуђење и давање у закуп
непокретности на територији општине Параћин
на којима општина има јавну својину
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за
прибављање, отуђење и давање у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину и то:

23.03.2017.

_
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-Томислав Савић, члан
-Миљан Симић, члан
-Марко Цанић, члан
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за прибављање,
отуђење и давање у закуп непокретности на
територији општине Параћин на којима општина има
јавну својину и то:
-Бобан Павловић из Бошњана, члан.
III
Решење објавити у ''Службеном
општине Параћин''.
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На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16 и 22/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
23.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за
комуналне делатности
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за комуналне
делатности Скупштине општине Параћин и то:

листу
- Зоран Вукадиновић, члан

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-73/2017-II од 23.03.2017. године

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за комуналне
делатности Скупштине општине Параћин и то:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16 и 22/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
23.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за буџет
и финансије
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за буџет и
финансије Скупштине општине Параћин и то:
-Немања Милосављевић , члан
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за буџет и
финансије Скупштине општине Параћин и то:

-Ненад Аћимовић из Параћина, члан.
Решење објавити
општине Параћин''.

у

''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-75/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94) и чл. 32
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 23.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању вршилаца дужности
председника Надзорног одбора Позоришта
''Параћин'' у Параћину

-Данијел Нагулић из Параћина, члан.
Решење објавити
општине Параћин''.

у

''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-74/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

I
РАЗРЕШАВА
СЕ
вршилац
дужности
председника
Надзорног
одбора
Позоришта
''Параћин'' у Параћину и то:
-Борислав Томић из Параћина, председник ;
II
ИМЕНУЈЕ
СЕ
вршилац
председника
Надзорног
одбора
''Параћин'' у Параћину , и то:
-Миодраг Перић ,председник

дужности
Позоришта
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III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-76/2017-II од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.9. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (''Службени гласник
РС'' бр.34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013 и 99/2014)
и чл.2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица
запослених у државним органима (''Службени
гласник РС'' бр.44/2008 и 2/2012) и чл.18. Одлуке о
накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини општине Параћин и накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 12/08, 4/10, 8/11. 16/12, 18/12, 3/13, 6/13,
9/13, 10/13 и 19/15) и чл.59. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/16), Комисија за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин, на седници одржаној
дана 22.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И
ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
1. У решењу о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и постављених
лица, број: 120-243/2016-01-II од 26.05. 2016. године
у тачки 2. алинеја 1. речи: ''начелника Општинске
управе'', замењују се речима: ''начелнике управа''.
2. У тачки 3. алинеја 1. мења се и гласи:
- 9 за начелнике управа.
3. У осталом делу решење остаје неизмењено.
4. Ово Решење се објављује у ''Службеном
листу општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА
Број:120-269/2017- II од 22.03.2017. године

Председник комисије
Богдан Бабић
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'',
бр.14/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
10.03.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Модел Уговора о
реализовању
годишњег
програма
спортске
организације којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017.годину и овлашћује се председник општине
Параћин Саша Пауновић да исти потпише.
II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-63/2017-III од 10.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 27а и 81. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр.54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон и 103/2015)) и чл. 44. и 45.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 , 17/14 и
25/16), Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о овлашћењу чланова
Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу
употребе буџетских средстава
I
У Решењу о овлашћењу чланова Општинског
већа и помоћника Председника општине за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских

23.03.2017.
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средстава број 031-90/16-01-I oд 31.05.2016. године
мења се у ставу I , тачка 2, мења се и гласи:

Параћин на седници одржаној дана 15. марта
2017.године, донело је

''Милан Милојевић - ЈП''Дирекција за
изградњу'', јавне службе, месне заједнице и Управа за
инвестиције и управљање имовином.''

РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама Решења о образовању
Жалбене комисије општине Параћин

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

I
У Решењу о образовању Жалбене комисије
општине Параћин, број 02-27/2017-III од 03.02.2017.
године, у ставу II у алинеји 2 додаје се:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-19/17-I од 10.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
46. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 10.03.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта са седнице од 28.2.2017.
године и на Извештај Комисије за оцену и стручни
преглед годишњих и посебних програма у области
спорта од 10.3.2017. године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-60/2017-III од 10.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 173. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» број 21/2016),
члана 22. Пословника о раду општинског већа
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.14/2016), Општинско веће општине

''- Мирјана Милутиновић, дипл.економиста, члан,
- Биљана Атанасковић, дипл.правник, члан.''
II
У осталом делу решење остаје неизмењено.
III
Oво решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин» и на интернет презентацији
општине Параћин.
Образложење
Правни основ за измену Решења о
образовању Жалбене комисије општине Параћин,
садржан је у Мишљењу Министарства државне
управе и локалне самоуправе Републике Србије,
број:011-00-447/2016-20 од 09.12.2016.године из кога
се утврђује да Жалбена комисија ради у саставу од
три члана приликом одлучивања о конкретним
жалбама, а због могућег изузећа члана жалбене
комисије у складу са законом, те како законом није
посебно регулисан евентуални поступак избора
жалбене комисије уместо изузетог, то мора постојати
више од три члана жалбене комисије.
На основу напред наведеног, Општинско веће
општине Параћин је на седници одржаној дана 15.
марта 2017.године донело Решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење
је коначно и против њега се може покренути управни
спор надлежном суду у року од 30 дана.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-51/2017-III од 15.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
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17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 15.03.2017.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта од 15.03.2017. године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-66/2017-III од 15.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-429/2017-V-01 од 14.03.2017.
године, Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Бранко Радичевић'' Поповац, средства у укупном
износу од 70.000,00 динара на име: - израде идејног
пројекта за инвестиционо одржавање – поправка
бине и плафона у фискултурној сали школе у
Поповцу.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно

образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 3.528.000 динара (трошак 511 зграде и
грађевински објекти, 2.820.000 динара), а у делу који
се односи на ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац,
програмска активност 2002-0001, апропријација за
економску
класификацију
4632
Капитални
трансфери осталим нивоима власти, износи 1.020.000
динара (трошак 511 зграде и грађевински објекти,
970.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац, обратила
се Председнику општине захтевом бр. 14/6 од
10.03.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 70.000,00 динара на име: - израде идејног
пројекта за инвестиционо одржавање – поправка
бине и плафона у фискултурној сали школе у
Поповцу.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400429/2017-V-01 од 14.03.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-363/2017-01-I од 15.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16 др. закон) и члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе за уређивање улица у
приградским насељима у Параћину
I
Формира се радна група у саставу:
1. Зорица Бодирога, начелница Управе за
инвестиције,председник;

23.03.2017.
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2. Нена Брајовић, општински правобранилац,
члан;
3. Радомир Живковић, дипл. правник, члан;
4. Славица Марковић, дипл. инж. арх., члан;
II
Задатак радне групе је да се за 28 улица у
приградским насељима у Параћину прибави
земљиште у јавну својину општине Параћин и након
тога испројектују улице и уради њихово
асфалтирање.
Рок за извршење ових задатака је март 2021.
године.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-52/2017-I од 16.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење Одлуке о
задужењу општине Параћин за 2017. годину
I
Формира се Комисија за спровођење Одлуке
о задужењу општине Параћин за 2017.годину у
саставу:
1. Војислав Васић, председник;
2. Владан Милетић, члан;
3. Весна Петровић, члан;
4. Весна Костић, члан;
5. Јасна Жикић, члан;
II
Задатак Комисије је да спроведе Одлуку о
задужењу општине Параћин за реализацију
капиталних инвестиционих пројеката.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-54/2017-I од 16.03.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'',
бр.14/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.03.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Модел Анекса
Уговора о реализовању годишњег програма спортске
организације којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину и овлашћује се председник општине
Параћин Саша Пауновић да исти потпише.
II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-73/2017-III од 21.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл.44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 1. Одлуке о овлашћењу Председника
општине Параћин за давање сагласности на
Правилнике о раду јавних предузећа (''Службени
лист општине Параћин'', број 1/2015), и члана 9.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.23/2015,
6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Правилник о унутрашњој организацији
и
систематизацији
послова
установе
СРЦ
''Борац''Параћин у Параћину број 1/16 oд 21.11.2016.
године , уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе и ЛЕР, донео је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова установе СРЦ ''Борац''Параћин у
Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
установе СРЦ ''Борац''Параћин у Параћину број 1/16
oд 21.11.2016. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа СРЦ ''Борац''Параћин у Параћину
поднела је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова број 1/16 oд 21.11.2016.
године у установи СРЦ ''Борац''Параћин у Параћину.
Одељење за јавне службе и локални економски
развој разматрало је наведени захтев и доставило
позитивно мишљење председнику општине на исти,
у коме се каже да је захтев у складу са Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време
у Општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 23/2015, 6/2016, 7/2016,
28/2016, 3/2017 и 4/2017).
У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника
општине
Параћин
за
давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 1/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-30/2017-I од 22.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 27а и 81. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр.54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон и 103/2015)) и чл. 44. и 45.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине

Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16),
Председник општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о овлашћењу чланова
Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу
употребе буџетских средстава
I
У Решењу о овлашћењу чланова Општинског
већа и помоћника Председника општине за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских
средстава број 031-90/16-01-I oд 31.05.2016. године
мења се у ставу I , тачка 7, мења се и гласи:
''-Томислав Шалетић- водоснабдевање.''
У ставу I тачка 8, мења се и гласи:
''-Горан
Јовановићкомуналне
делатности,
предшколско образовање.''
У ставу I додаје се тачка 13 и гласи:
''-Слободан
Милошевићпривреда
и
предузетништво.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-23/17-I од 22.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-473/2017-V-01 од 23.03.2017.
године, Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ

23.03.2017.

_
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''Радоје Домановић'' Параћин, средства у укупном
износу од 700.000,00 динара на име: - израде
пројекта за инвестиционо одржавање (пројекат
енергетске ефикасности).
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 4.228.000 динара (трошак 511 зграде и
грађевински објекти, 3.520.000 динара), а у делу који
се односи на ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин,
програмска активност 2002-0001, апропријација за
економску
класификацију
4632
Капитални
трансфери осталим нивоима власти, износи 1.400.000
динара (трошак 511 зграде и грађевински објекти,
1.250.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин, обратила
се Председнику општине захтевом бр. 286 од
22.03.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 700.000,00 динара на име: - израде
пројекта за инвестиционо одржавање (пројекат
енергетске ефикасности).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400473/2017-V-01 од 23. 03. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-469/2017-01-I од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-474/2017- V-01 од 23.03.2017. године,
Председник општине Параћин доноси

_
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
средства у укупном износу од 1.420.000,00 динара на
име: - измирења обавезе према ЈП ''Водовод''
Параћин за изградњу фекалне канализације у
индустријској зони ''Змич'', а на основу Уговора бр.
400-771/2016-01-I од 12.10.2016. године и Анекса I
Уговора бр. 400-771/2016-01-I од 02.03.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на нову апропријацију у оквиру
раздела 5, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 1201, програмска активност 1201 – 0002,
функционална класификација 620 развој заједнице,
извор финансирања 01, економска класификација
511000 Зграде и грађевински објекти, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
1.420.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Одељење за финансије и буџет – Одсек за
рачуноводство, обратило се Председнику општине
предлогом бр. 403-1-114/2017- 08 од 23. 03. 2017.
године, којим тражи додатна средства у износу од од
1.420.000,00 динара на име: - измирења обавезе
према ЈП ''Водовод'' Параћин за изградњу фекалне
канализације у индустријској зони ''Змич'', а на
основу Уговора бр. 400-771/2016-01-I од 12.10.2016.
године и Анекса I Уговора бр. 400-771/2016-01-I од
02.03.2017. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400474/2017- V -01 од 23. 03. 2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-470/2017-01-I од 23.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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