Година 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
27.03.2019.
Цена 240 динара

На основу члана 9. став 1. Одлуке о подизању
и одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/09) и члана 40. Статута
општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин" бр. 22/18 и 4/19), Скупштина општине
Параћин, на седници одржаној дана 27.03.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
о подизању споменика мајору Животи Ђурићу
Члан 1.
Подиже се споменик, мајору Животи Ђурићу,
пилоту, који је погинуо у НATO бомбардовању СРЈ
1999. године.
Споменик се подиже у селу Давидовац, на
раскрсници улица Пилотска, Вићина и Српска а на
кп.бр. 1172 КО Давидовац.
Члан 2.
Споменик који сачињавају скулптурални део
(биста) и постамент подиже се из донација.
Члан 3.
О спровођењу ове Oдлуке стараће се Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове - Одељење за јавне службе и Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове, као и Завод
за заштиту споменика културе у Крагујевцу.
Члан 4.
За све што није регулисано овом одлуком
примењиваће се Одлука о подизању и одржавању
споменика и скулптуралних дела на територији
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.13/09).
Члан 5.
Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 633-2/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

Број 5
Излази по потреби

На основу члана 53. и 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:
бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и
47/18) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине
Параћин („Службени лист општине Параћин“, број:
22/18), Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној дана 27.03.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
У Одлуци о организацији Oпштинских
управа општине Параћин („Службени лист општине
Параћин“, број: 19/17, 4/18 и 23/18), мења се:
Члан 1.
У Одлуци у члану 37. став 3. тачка 3. гласи:
«Управе за пољопривреду и локални економски
развој може бити постављено лице које има стечено
високо
образовање
из
области
природноматематичких,
техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци;»
Члан 2.
У Одлуци у члану 37. став 3. тачка 4. гласи:
«Управе за послове органа општине, може бити
постављено лице које има стечено високо
образовање из области природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвенохуманистичких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
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најмање пет година радног искуства у струци;»
Члан 3.
У Одлуци у члану 37. став 3. тачка 5. гласи:
«Управе за друштвене делатности, може бити
постављено лице које има стечено високо
образовање из области природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвенохуманистичких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.»
Члан 4.
Начелник Управе у чијем саставу је Служба
за управљање људским ресурсима, у обавези је да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
изради нацрт акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинским
управама и достави га Општинском већу на усвајање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Параћин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-80/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл.2., чл.61. став 7. и чл. 64. Закона
о становању и одржавању зграда (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 104/16), Правилника о
критеријумима за утврђивање минималног износа
који одређује јединица локалне самоуправе за
плаћање трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 101/17), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16- др. Закон, 47/18) и члана 40. Статута
општине Параћин (''Сл. Лист општине Параћин'',
бр.22/2018 и 4/2019) Скупштина општине Параћин на
својој седници одржаној дана 27.03.2019. године,
донела је:

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
минималне накнаде за текуће и инвестиционо
одржавање зграда и накнаде за рад принудног
управника у стамбеним и стамбено-пословним
зградама на територији општине Параћин
Члан 1.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Текуће одржавање у стамбеним зградама
У Одлукци о утврђивању минилане накнаде
за текуће и инвестиционо одржавање зграда и
накнаде за рад принудног управника у стамбеним и
стамбено-пословним
зградама
на
територији
општине Параћин (Сл. лист Општине Параћин бр.
16/2018) у даљем тексту Одлуке у члану 2. став 1.
тачка 1. мења се и гласи:
„Просечна нето зарада у општини Параћин за
предходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику 40.506,00 динара.“
Члан 2. став 3. Одлуке мења се и гласи:
Зграде без лифта
243,00 динара

гласи:

Зграде са лифтом
316,00 динара

Члан 2.
Члан 3. став 1. тачка 1. Одлуке мења се и

„Просечна нето зарада у општини Параћин за
предходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику 40.506,00 динара.“
Члан 3. став 2. Одлуке мења се и гласи:
Гаража
146,00 динара

Гаражни бокс или гаражно
место
у
заједничкој
гаражи
97,00 динара
Члан 3.

Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама
гласи:

Члан 4. став 1. тачка 1. Одлуке мења се и

„Просечна нето зарада у општини Параћин за
предходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику 40.506,00 динара.“
Члан 4. став 2. Одлуке мења се и гласи:

28.12.2016.
Старост зграде
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Зграде
лифта

без Зграде
лифтом

до 10 година 2,1 динара
старости

2,7 динара

од 10 до 20 3,1 динара
година старости
од 20 до 30 4,2 динара
година старости
преко 30 година 5,2 динара
старости

4,1 динара

гласи:

са

5,5 динара
6,8 динара

Члан 4.
Члан 5. став 1. тачка 1. Одлуке мења се и

„Просечна нето зарада у општини Параћин за
предходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику 40.506,00 динара.“
Члан 5. став 2. Одлуке мења се и гласи:
Старост зграде

Гаража

Гаражни
бокс
или место у
заједничкој
гаражи

до 10 година 1,3 динара
старости

0,8 динара

од 10 до 20 1,9 динара
година
старости
од 20 до 30 2,5 динара
година
старости
преко
30 3,1 динара
година
старости

1,3 динара
1,7 динара
2,1 динара

Накнада за принудног управника
Члан 5.
гласи:

Број посебних делова
зграде
до 8 посебних делова
од 8 до 30 посебних
делова
преко
30
посебних
делова

Члан 6. став 1. тачка 1. Одлуке мења се и

„Просечна нето зарада у општини Параћин за
предходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику 40.506,00 динара.“
Члан 6. став 2. Одлуке мења се и гласи:

гласи:

_3
Износ накнаде за рад
принудног управника
162,00 динара
194,00 динара
227,00 динара

Члан 6.
Члану 7. став 1. тачка 1. Одлуке мења се и

„Просечна нето зарада у општини Параћин за
предходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику 40.506,00 динара.“
Члан 7. став 2. Одлуке мења се и гласи:
Гаража и гаражни бокс
32,00 динара

гаражно
место
заједничкој гаражи
65,00 динара

у

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Ова одлука ступа на
објављивања у ''Службеном
Параћин''.

снагу
листу

од дана
општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-505/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и 4/19) у вези са Споразумом о заједничком
вршењу послова управљања комуналним отпадом
''Регион Краљево'' број 400-371/16-01-I од 20.04.2016.
године и Одлуке о усвајању Уговора о оснивању
друштва сa ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим отпадом на територијама града
Краљева и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка,
Трстеник, број 501-50/2016-01-II, СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној
27.03.2019. године, донела је
OДЛУКУ
I
Усваја се Годишњи финансијски Извештај о
раду Регионалног центра за управљање комуналним
отпадом ''Регион Краљево'' д.о.о. за 2018. годину,
број Одлуке 33/19 од 19.02.2019. године.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-473/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин („Службени лист општине Параћин“, број
22/2018 и 4/2019), и члана 37. став 2. у вези са
чланом 41.став 2. Уговора о оснивању друштва с
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
отпадом на територијама града Краљево и општина
Врњачка Бања, Параћин, Рашка, Трстеник
(„Службени лист општине Параћин“ бр.22/2016)
Скупштина општине Параћин, на седници одржаној
дана 27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Скупштине
Регионалног центра за управљање комуналним
отпадом “Регион Краљево” д.о.о, број 36/19 од
19.02.2019. године, о избору Гордане Радичевић,
дипломираног инжењера за развој машинске струке
из Врњачке Бање за председника Скупштине
Друштва.
II
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу општине Параћин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 501-22/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 26. и члана 27. став 1 тачка
9. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама
(«Службени
гласник
Републике
Србије», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40.
Статута општине Параћин («Службени лист општине
Параћин», бр.22/18 и 4/2019), Скупштина општине
Параћин на седници одржаној дана 27.03.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама Решења о именовању
Стручног тима

1.
У Решењу о именовању Стручног тима за
спровођење поступка реализације јавно-приватног
партнерства без елемената концесије ради
реализације
пројекта
реконструкције,
рационализације и одржавања јавног осветљења на
територији општине Параћин број: 02-221/2018-II од
12.12.2018. године, 02-235/2019-II од 25.12.2018.
године и 02-9/2019-II од 30.01.2019. године, став 1.
тачке 11. и 12. мењају се и гласе:
«11. Зоран Стипановић, саветник за јавноприватно партнерство, ангажован од стране
Регионалне агенције за развој Шумадије и
Поморавља, члан.»
«12. Жељко Симовић, саветник за јавноприватно партнерство, члан.»
2.
У осталом делу Решење остаје неизмењено.
3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине
Параћин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-81/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 27.03.2019. године у
пoступку отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта, ради изградње путем прикупљања понуда
јавним огласом, на основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013,
132/2014 и 83/2018), члана 136.став 1. и члана 137. ст.
1. Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС'' бр.18/2016), члана 10. став 1. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
Параћин'' број 19/2017 и 4/2018) и члана 40. тачка 37.
Статута општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин" бр. 22/18 и 4/2019), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине
Параћин,
у
корист
SZTR
LJUBA-INVEST
BOGOLJUB MILENOVIĆ PR PARAĆIN, из
Параћина, улица Књаза Милоша бб ПИБ100876011
Матични број: 50522385 (у даљем тексту:

28.12.2016.
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''Прибавилац''), неизграђено грађевинско земљиште у
поступку јавног оглашавања – прикупљањем
писаних понуда, ради изградње објеката у складу са
Планом генералне регулације насељеног места
Параћин ("Службени лист општине Параћин"
бр.10/2011 и 7/2018) као најбољем понуђачу, са
понуђеном ценом у износу од 1005 евра по ару, што
укупно износи 17.245,8 евра у динарској
противвредности према средњем курсу НБС на дан
уплате и то следећа непокретност:
- кaт. парцела бр. 5380/9 КО Параћин-град улица
Књаза Милоша у Параћину по култури њива 2.класе,
површине 17,16ари уписана у ЛН 5385 КО Параћинград као јавна својина општине Параћин.
2. Укупну цену из става 1. диспозитива овог
решења 17.245,8евра Прибавилац је дужан да уплати
на рачун буџета Општине Параћин једнократно у
року од 15 дана од дана достављања решења, а
најкасније до закључења уговора, умањену за износ
20%
уплаћеног
депозита
у
динарској
противвредности према средњем курсу НБС на дан
уплате.
3. Обавезује се Прибавилац да у року од 30
дана од дана доношења овог решења закључи Уговор
са Општином Параћин.
4. Овлашћује се Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – Одељење
за урбанизам и имовинско-правне послове за
потписивање уговора из става 3. решења.
5. Уколико прибавилац у року од 15 дана од
достављања овог решења а најкaсније до закључења
уговора у року из става 3. овог решења не изврши
уплату купопродајне цене из става 2. овог решења,
или не закључи Уговор из става 3. овог решења,
решење се ставља ван снаге, а прибавилац губи
право на повраћај депозита.
6. Прибавилац је дужан да прибави
грађевинску дозволу и да парцелу приведе намени,
тј. прибави употребну дозволу у року који је утврђен
одредбама Закона о планирању и изградњи, у
супротном уговор се једнострано раскида и
прибавилац губи право на повраћај депозита и
уплаћене цене за прибављено земљиште.
Образложење
Скупштина општине Параћин је на седници
одржаној дана 30.01.2019. године усвојила Одлуку
број: 463-3/2019-II о покретању поступка отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта из јавне
својине Општине Параћин, путем јавног оглашавања
– прикупљањем писаних понуда, ради изградње
објеката, у складу са Планом генералне регулације за
насељено место Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.10/2011) и Изменама Плана генералне
регулације насељеног места Параћин (''Службени
лист општине Параћин''бр. 7/2018) и то кaт. парцеле
бр. 5380/9 КО Параћин-град улица Књаза Милоша у
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Параћину
по култури њива 2.класе, површине
17,16ари уписана у ЛН 5385 КО Параћин-град као
јавна својина општине Параћин, пошто је претходно
прибављена тржишна вредност непокретности од
стране Министарства финансија Пореске управе,
Филијале у Параћину извештај бр. бр. 077-464-0800040/2018 од 21.12.2018. године која износи
1.186,00 динара по м2, односно 1003 евра по ару
(изражена у еврима по средњем курсу Народне банке
Србије у складу са чл.32.став 10. Одлуке о
грађевинском земљишту), потврда Агенције за
реституцију бр. 446-06-021-003632/2018-01 од
13.12.2018. године да за предметну парцелу није
пронађен захтев за враћање одузете имовине,
односно обештећење, изештај РГЗ-СКН Параћин
бр.952-028-39948/2018 од 05.12.2018. године и
Информације о локацији Одељења за урбанизам и
имовинско-правне послове бр.353-службено/18-V-04
од 24.12.2018.године о могућностима изградње.
У складу са Одлуком Скупштине општине
Параћин број 463-3/2019-II од 30.01.2019. године и
Решења о давању сагласности Скупштине општине
Параћин број: 463-4/2019-II од 30.01.2019.године, као
и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени
лист општине Параћин'' бр. 19/2017 и 4/2018),
Комисија за спровођење поступка отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем
и прикупљањем понуда јавним огласом Скупштине
општине Параћин расписала је Јавни оглас о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта на територији
општине Параћин ради изградње објекта путем
прикупљања писмених понуда бр: 464-2/2019-V-04
дана 13. фебруара 2019.године и исти објавила у
дневном листу "Данас" дана 15. фебруара 2019.
године.
У складу са Јавним огласом Комисија је
приступила отварању понуда 20.марта 2019.године у
11,00 часова и утврдила да је за кп.бр. 5380/9 КО
Параћин-град, површине 17,16ари уписану у ЛН
5385 КО Параћин-град као јавна својина општине
Параћин пристигла само једна благовремена и
уредна понуда која садржи документацију наведену
у јавном огласу и то понуда под бројем 464-7/2019V-04 дана 19.03.2019.године SZTR LJUBA-INVEST
BOGOLJUB MILENOVIĆ PR PARAĆIN, из
Параћина, улица Књаза Милоша бб ПИБ100876011
Матични број: 50522385 чија је понуда гласила на
износ од 1005 евра по ару и који је уплатио депозит
од 20% укупне купопродајне цене по средњем курсу
евра НБС на дан уплате – 18.03.2019.године у
динарској противвредности 3.442,40евра, односно
износ од 406.863,45 динара. У понуди је навео да
укупну купопродајну цену плаћа једнократно.
Пошто је за предметну парцелу, пристигла
једна благовремена и уредна понуда, Комисија за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта је у поступку отварања

6________________________ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.5_ ____ ____ _ 27.03.2019.
писаних понуда и избора најповољнијег понуђача
одржаног дана 20.марта 2019.године донела Одлуку
у складу са чл. 16. до 25. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Параћин'' број
19/2017 и 4/2018) којом је најповољнијим понуђачем
за непокретност из става 1. овог решења прогласила
SZTR LJUBA-INVEST BOGOLJUB MILENOVIĆ PR
PARAĆIN, из Параћина, улица Књаза Милоша бб
ПИБ100876011 Матични број: 50522385 која је у
својој понуди определила цену од 1005евра по ару,
што укупна понуда за кп.бр. 5380/9 КО Параћин-град
износи 17.245,8евра, коју ће понуђач исплатити
једнократно у року од 15 дана од достављања овог
решења а најкaсније до закључења уговора, умањену
за износ депозита.
На основу свега образложеног, а сходно чл.
99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС
" бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и
132/2014) и члана 13-25. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Параћин'' бр.
19/2017 и 4/2018) донето је решење како гласи у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, већ се може поднети тужба
надлежном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Доставити:
SZTR
LJUBA-INVEST
BOGOLJUB MILENOVIĆ PR PARAĆIN, из
Параћина, улица Књаза Милоша бб, Општинском
правобранилаштву општине Параћин, Управи за
инвестиције и одрживи развој и за предмет.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 464-8/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 27.03.2019. године у
пoступку отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта, ради изградње путем прикупљања понуда
јавним огласом, на основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013,
132/2014 и 83/2018), члана 136.став 1. и члана 137. ст.
1. Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС'' бр.18/2016), члана 10. став 1. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
Параћин'' број 19/2017 и 4/2018) и члана 40. тачка 37.
Статута општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин" бр. 22/18 и 4/2019), доноси

РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине
Параћин, у корист привредног друштва MLEKARА
MIHAJLOVIĆ DOO, PARAĆIN, са седиштем у
Параћину улица Књаза Милоша 71а ПИБ 104724115
Матични број: 20221526 (у даљем тексту:
''Прибавилац''), неизграђено грађевинско земљиште у
поступку јавног оглашавања – прикупљањем
писаних понуда, ради изградње објеката у складу са
Планом генералне регулације насељеног места
Параћин ("Службени лист општине Параћин"
бр.10/2011 и 7/2018) као најбољем понуђачу, са
понуђеном ценом у износу од 1005 евра по ару, што
укупно износи 15.406,65 евра у динарској
противвредности према средњем курсу НБС на дан
уплате и то следећа непокретност:
- кaт. парцела бр. 5380/8 КО Параћин-град
улица Књаза Милоша у Параћину по култури њива
2.класе, површине 15,33 арa уписана у ЛН 5385 КО
Параћин-град као јавна својина општине Параћин.
2. Укупну цену из става 1. диспозитива овог
решења 15.406,65 евра Прибавилац је дужан да
уплати на рачун буџета Општине Параћин
једнократно у року од 15 дана од дана достављања
решења, а најкасније до закључења уговора,
умањену за износ 20% уплаћеног депозита у
динарској противвредности према средњем курсу
НБС на дан уплате.
3. Обавезује се Прибавилац да у року од 30
дана од дана доношења овог решења закључи Уговор
са Општином Параћин.
4. Овлашћује се Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – Одељење
за урбанизам и имовинско-правне послове за
потписивање уговора из става 3. решења.
5. Уколико прибавилац у року од 15 дана од
достављања овог решења а најкaсније до закључења
уговора у року из става 3. овог решења не изврши
уплату купопродајне цене из става 2. овог решења,
или не закључи Уговор из става 3. овог решења,
решење се ставља ван снаге, а прибавилац губи
право на повраћај депозита.
6. Прибавилац је дужан да прибави
грађевинску дозволу и да парцелу приведе намени,
тј. прибави употребну дозволу у року који је утврђен
одредбама Закона о планирању и изградњи, у
супротном уговор се једнострано раскида и
прибавилац губи право на повраћај депозита и
уплаћене цене за прибављено земљиште.
Образложење
Скупштина општине Параћин је на седници
одржаној дана 30.01.2019. године усвојила Одлуку
број: 463-3/2019-II о покретању поступка отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта из јавне
својине Општине Параћин, путем јавног оглашавања

28.12.2016.
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– прикупљањем писаних понуда, ради изградње
објекта, у складу са Планом генералне регулације за
насељено место Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.10/2011 ) и Изменама Плана генералне
регулације насељеног места Параћин (''Службени
лист општине Параћин''бр.7/2018) и то кaт парцела
бр. 5380/8 КО Параћин-град улица Књаза Милоша у
Параћину по култури њива 2.класе, површине 15,33
арa уписана у ЛН 5385 КО Параћин-град као јавна
својина општине Параћин, пошто је претходно
прибављена тржишна вредност непокретности од
стране Министарства финансија Пореске управе,
Филијале у Параћину, извештај бр. бр. 077-464-0800040/2018 од 21.12.2018.године која износи
1.186,00динара по м2, односно 1003 евра по ару
(изражена у еврима по средњем курсу Народне банке
Србије у складу са чл.32.став 10. Одлуке о
грађевинском земљишту), потврда Агенције за
реституцију бр. 446-06-021-003632/2018-01 од
13.12.2018. године да за предметну парцелу није
пронађен захтев за враћање одузете имовине,
односно обештећење, изештај РГЗ-СКН Параћин
бр.952-028-39948/2018 од 05.12.2018.године и
Информације о локацији Одељења за урбанизам и
имовинско-правне послове бр.353-службено/18-V-04
од 24.12.2018.године о могућностима изградње.
У складу са Одлуком Скупштине општине
Параћин број 463-3/2019-II од 30.01.2019. године и
Решења о давању сагласности Скупштине општине
Параћин број: 463-4/2019-II од 30.01.2019.године, као
и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени
лист општине Параћин'' бр. 19/2017 и 4/2018),
Комисија за спровођење поступка отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем
и прикупљањем понуда јавним огласом Скупштине
општине Параћин расписала је Јавни оглас о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта на територији
општине Параћин ради изградње објекта путем
прикупљања писмених понуда бр: 464-2/2019-V-04
дана 13. фебруара 2019.године и исти објавила у
дневном листу "Данас" дана 15. фебруара 2019.
године.
У складу са Јавним огласом Комисија је
приступила отварању понуда 20.марта 2019. године у
11,00 часова и утврдила да је за кп.бр. 5380/8 КО
Параћин-град, површине 15,33 арa уписану у ЛН
5385 КО Параћин-град као јавна својина општине
Параћин пристигла само једна благовремена и
уредна понуда која садржи документацију наведену
у јавном огласу и то понуда под бројем 464-6/2019V-04
дана
19.03.2019.
године
MLEKARЕ
MIHAJLOVIĆ DOO, PARAĆIN, са седиштем у
Параћину улица Књаза Милоша 71а чија је понуда
гласила на износ од 1005 евра по ару и који је
уплатио депозит од 20% укупне купопродајне цене
по средњем курсу евра НБС на дан уплате –
27.02.2019. године у динарској противвредности
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3.442,40евра, односно износ од 406.863,45 динара. У
понуди је навео да укупну купопродајну цену плаћа
једнократно.
Пошто је за предметну парцелу, пристигла
једна благовремена и уредна понуда, Комисија за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта је у поступку отварања
писаних понуда и избора најповољнијег понуђача
одржаног дана 20.марта 2019.године донела Одлуку
у складу са чл. 16. до 25. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Параћин'' број
19/2017 и 4/2018) којом је најповољнијим понуђачем
за непокретност из става 1. овог решења прогласила
привредно друштво MLEKARА MIHAJLOVIĆ DOO,
PARAĆIN, са седиштем у Параћину улица Књаза
Милоша 71а ПИБ 104724115 Матични број:
20221526 које је у својој понуди определило цену од
1005евра по ару, што укупна понуда за кп.бр. 5380/8
КО Параћин-град 15.406,65евра, коју ће понуђач
исплатити једнократно у року од 15 дана од
достављања овог решења а најкaсније до закључења
уговора, умањену за износ депозита.
На основу свега образложеног, а сходно чл.
99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС
"бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и
132/2014) и члана 13-25. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Параћин'' бр.
19/2017 и 4/2018) донето је решење како гласи у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, већ се може поднети тужба
надлежном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Доставити: привредном друштву MLEKARА
MIHAJLOVIĆ DOO, PARAĆIN, у Параћину улица
Књаза Милоша 71а, Општинском правобранилаштву
општине Параћин, Управи за инвестиције и одрживи
развој и за предмет.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 464-9/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 59 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) и
чл.40. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број:22/18 и 4/19), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
27.03.2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прву измену програма
пословања са финансијским планом Јавног
комуналног предузећа "Параћин" Параћин за
2019. годину
I
Даје се сагласност на Прву измену програма
пословања са финансијским планом Јавног
комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2019.
годину коју је донео Надзорни одбор на седници
одржаној 11.03.2019. године, Одлука број 689.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-450/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.22/18 и 4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Параћин, на седници одржаноj 27.03.2019. године
донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Параћин''
Параћин о усвајању ценовника издавања тезги за
вашаре
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Параћин''
Параћин о усвајању Ценовника издавања тезги за
вашаре коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Параћин'' Параћин на
седници одржаној дана 11.03.2019. године, Одлука
број: 690.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 38-1/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.22/18 и 4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Параћин, на седници одржаноj 27.03.2019. године
донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин"
Параћин, број 691 о кредитном задужењу
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин"
Параћин о кредитном задужењу, Одлука број:691 од
11.03.2019. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-449/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 130. став 3. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'
бр.107/2005, 72/2009 – други закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 - други закон, 93/2014,
96/2015, 106/2015, 105/2017 – други закон и
113/2017- други закон), тачке 8. став 4. Одлуке о
оснивању Дома здравља Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2010) и члана 40. став 1.
тачка 13. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине
Параћин''
бр.22/2018
и
4/2019),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома здравља Параћин
I
РАЗРЕШАВА СЕ се др Весна Весић,
специјалиста педијатрије из Параћина дужности
директора Дома здравља Параћин, дана 27. марта
2019. године, због истека мандата.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-82/2019-II од 27.03.2019. године

28.12.2016.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
Општинске стамбене агенције у Параћину
и то:
- Марко Томић, члан

На основу члана 130. став 3. и члана 132. став
6. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС' бр.107/2005, 72/2009 – други закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - други
закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 – други
закон и 113/2017- други закон), тачке 8. став 4.
Одлуке о оснивању Дома здравља Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 19/2010) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.22/2018 и
4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 27.03.2019. године, донела је

2. ИМЕНУЈУ СЕ члан Управног одбора,
Општинске стамбене агенције у Параћину
и то:
- Александар Ристић, члан.

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома здравља Параћин
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
др
Весна
Весић,
специјалиста педијатрије из Параћина за директора
Дома здравља Параћин на период од 4 (четири)
године.
године.

Именована ступа на дужност 28. марта 2019.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-20/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним
службама («Службени гласник Републике Србије»
бр.42/91 и 71/94), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон
и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Управног
одбора Општинске стамбене агенције у Параћину

3. Изборни период именованог из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Управног
одбора Општинске стамбене агенције у Параћину.
4. Ово решење је коначно.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-76/2019-II од 27.03.2019. 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
27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Спортско рекреативног центра «Борац» у
Параћину
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
Спортско рекреативног центра «Борац» у Параћину.
- Драгиша Тодоровић из Параћина
II
ИМЕНУЈЕ члан Управног одбора Спортско
рекреативног центра «Борац» у Параћину.
- Ружица Живановић из Параћина
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

10
________________________ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.5_ ____ ____ _ 27.03.2019.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-77/2019-II од 27.03.2019. 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 локалној 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 4/19) СKУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa Школског
одбора Технолошке школе у Параћину
1. Разрешава се се члан Школског одбора,
представник локалне самоуправе, и то:
- Зорица Анђелић из Параћина
2. Именује се члан Школског одбора,
представник локалне самоуправе, и то:
- Зоран Анђелковић из Параћина
3. Изборни период именованих из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Технолошке школе у Параћину.
4. Ово решење је коначно.
5. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-6/2019-II од 27.03.2019. 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 локалној 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 4/2019), СKУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе Бранко Радичевић у
Поповцу
1. Разрешава се се члан Школског одбора,
представник локалне самоуправе и то :
- Александар Милановић из Параћина
2. Именује се члан Школског одбора,
представник локалне самоуправе и то:
- Далибор Радисављевић из Стубице
3. Изборни период именованих из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе Бранко Радичевић у Поповцу.
4. Ово решење је коначно.
5. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-48/2019-II од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним
службама («Службени гласник Републике Србије»
бр.42/91 и 71/94), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон
и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
27.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Управног
одбора Завичајног музеја «Параћин» у Параћину
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан
Управног одбора Завичајног музеја «Параћин» у
Параћину и то:
- Бранислав Милошевић, председник
- Славица Милосављевић, члан

28.12.2016.

_
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2. ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан
Управног одбора, Завичајног музеја «Параћин» у
Параћину и то:
- Славица Милосављевић, председник и
- Слободанка Симић, члан.
3. Изборни период именованих из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Управног
одбора Завичајног музеја «Параћин» у Параћину.
4. Ово решење је коначно.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-7/2019-II од 27.03.2019. 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 4/2019) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-467/2019-V-01 од 18. 03. 2019. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, средства у
укупном износу од 73.000,00 динара на име: набавке штампача са скенером и лаптоп рачунара
(58.000 динара) као и правне базе ''Параграф'' (15.000
динара).
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
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образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, извор
финансирања 01, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 109.687.000 динара (трошак 426
материјал,
3.300.000
динара)
економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2019. годину износи 5.211.000
динара (издатак 512 машине и опрема, 258.000
динара), а у делу који се односи на главу 5.38 ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, програмска
активност 2002-0001, економска класификација 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 13.965.000 динара (трошак 426
материјал,
365.000
динара)
економска
класификација 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2019. годину износи 628.000 динара
(нови издатак 512 машине и опрема, 58.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' Параћин,
обратила се Председнику општине захтевом дел. бр.
320 од 08.03.2019. године, којим тражи додатна
средства у износу од 73.000,00 динара на име: набавке штампача са скенером и лаптоп рачунара
(58.000 динара) као и правне базе ''Параграф'' (15.000
динара).
Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400467/2019-V-01 од 18.03.2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-396/2019-I од 18.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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.
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23/2018 и 4/2019) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-468/2019-V-01 од 18.03.2019. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Гимназији Параћин, средства у укупном износу од
80.000,00 динара на име: - трошкова репрезентације
(50.000 динара) и трошкова горива (30.000 динара), а
све за потребе покрића трошкова боравка шест
ученика и три наставника који долазе из Русије у
периоду од 21.03.-31.03.2019. године, као гости ове
школе.
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, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање, извор
финансирања 01, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 35.860.000 динара (трошак 423 услуге
по уговору, 2.200.000 динара; трошак 426 материјал,
2.480.000 динара), а у делу који се односи на главу
5.41 Гимназија Параћин, економска класификација
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2019. годину износи 6.315.000 динара (трошак 423
услуге по уговору, 500.000 динара; трошак 426
материјал, 380.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Гимназија Параћин, обратила се Председнику
општине захтевом дел. бр. 02-67 од 07.03.2019.
године, којим тражи додатна средства у износу од
80.000,00 динара на име: - трошкова репрезентације
(50.000 динара) и трошкова горива (30.000 динара), а
све за потребе покрића трошкова боравка шест
ученика и три наставника који долазе из Русије у

периоду од 21.03.-31.03.2019. године, као гости ове
школе.
Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400468/2019-V-01 од 18.03.2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-441/2019-I од 18.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
Нa oснoву члaнa 47. став 5. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број: 21/16, 113/17 и 95/18), члана 86. став 2.
Статута општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин", број: 22/18) и члана 10. Одлуке о
организацији Општинских управа општине Параћин
("Службени лист општине Параћин", број: 19/17,
4/18, 23/18), Општинско веће општине Параћин, на
предлог Начелнице Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
дана 18.03.2019. године, усвојило je
ПРAВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОБЈЕДИЊЕНОГ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКИМ УПРАВАМА И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
У
обједињеном
Правилнику
систематизована следећа радна места:
Функционери постављена лица
Службеник
на
положају –
I група
Службеник
на
положају – II
група
Службеници
извршиоци
Самостални
саветник
Саветник

су

5
5
радних
5 службеника
места
5
радних
5 службеника
места

- Број
радних
места
18
24

Број службеника
19
29

28.12.2016.

Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:
Намештеници

_
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26
7
3
20
0
0
98 радних
места

Број
радних
места
Прва врста радних 0
места
Друга
врста 0
радних места
Трећа
врста 0
радних места
Четврта
врста 6
радних места
Пета врста радних 4
места
Укупно:
10 радних
места

26
7
3
27
0
0
111 службеника
Број
намештеника
0
0
0
6
5

11 намештеника

Укупан број систематизованих радних места
у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове је 93 и то:
- 2 службеника на положају,
- 80 службеника на извршилачким радним
местима
- 11 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних места
у Управи за инвестиције и одрживи развој је 11 и то:
- 2 службеника на положају
- 9 службеника на извршилачким радним
местима
- 0 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних места
у Управи за пољопривреду и локални економски
развој је 8 и то:
- 2 службеника на положају
- 6 службеника на извршилачким радним
местима
- 0 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних места
у Управи за послове органа општине је 15 и то:
- 2 службеника на положају
- 3 функционера
- 10 службеника на извршилачким радним
местима
- 0 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних места
у Управи за друштвене делатности је 8 и то:

-
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2 службеника на положају
6 службеника на извршилачким радним
местима
0 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места
у Општинском правобранилаштву је 2 и то:
- 2 функционера
- 0 службеника на извршилачким радним
местима
- 0 на радним местима намештеника
Члaн 1.
Правилник о организацији и систематизацији
радних места у Општинским управама
и
Општинском правобранилаштву општине Параћин,
број: 110-58/2018-III oд 28.12.2018. гoдинe, мења се у
делу:
ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
 тако да се члан 14. мења у делу:
03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
03-4 ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ
03-4-1 Шеф Одсека - Систем администратор
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ ЗВАЊЕ И УСЛОВИ, тако да
гласи:
Звање: сарадник
број службеника: 1
Услови:
стечено
високо
образовање
електротехничког,
природно-математичког,
саобраћајног или информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.
У осталом делу остаје неизмењен.
07 СЛУЖБA ЗA ИНСПEКЦИJСКE ПOСЛOВE
07-5 Саобраћајни инспектор
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ ЗВАЊЕ И УСЛОВИ, тако да
гласи:
Звање: саветник
број службеника: 1
Услoви:
стечено
високо
образовање
саобраћајног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
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студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.
У осталом делу остаје неизмењен.
ГЛАВА V
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ОПШТИНЕ
 тако да се члан 42. мења у делу:
03 ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
- Иза радног места:
03-1 Шеф Одсека за информисање
Звање: млађи сарадник
број службеника: 1
Додаје се РАДНО МЕСТО:
03-2 Послови информисања о раду Општинских
управа и јавних предузећа и установа
Звање: млађи сарадник
број службеника: 1
Опис посла: врши стручне послове
информисања о раду Општинских управа, јавних
предузећа и установа чији је оснивач општина;
припрема информације и званична саопштења,
остварује комуникацију са медијима; припрема,
обрађује, евидентира и чува информационодокументационе материјале о пословима који се
обављају у општини; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека и начелника Управе.
Услoви:
стечено
високо
образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање једна година радног
искуства у струци.
Мења
се
БРОЈ
УНУТРАШЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 03-2 у:
03-3 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ
ИНФОРМИСАЊА
О
РАДУ
ОРГАНА
ОПШТИНЕ
За досадашњи број радног места:
03-2-1 Шеф Радне групе за послове информисања
о раду органа општине

МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА У:
03-3-1 Шеф Радне групе за послове информисања
о раду органа општине
- За досадашњи број радног места:
03-2-2 Послови информисања
Звање: виши референт
број службеника: 3
МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА И
БРОЈ СЛУЖБЕНИКА У:
03-3-2 Послови информисања
Звање: виши референт
број службеника: 2
У осталом делу остаје неизмењен.
Члан 2.
Oвaj Правилник се објављује у „Службеном
листу општине Параћин“, а ступa нa снaгу осмог
дана од дана објављивања на Огласној табли Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Брoj: 110-8/2019-III oд 18.03.2019. гoдинe
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
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе
I
Формира се радна група за израду акта којим
ће се Одлука о димничарским услугама (''Сл.лист
Општине Параћин'' број 19/2017) ускладити са
одредбама Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
("Службени гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018).
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
- Радомир Живковић, директор Општинске
стмбене агенције,
За чланове радне групе именују се:

28.12.2016.

_
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- Далибор Бајкић, испред Службе за
инспекцијске послове,
- Александар Јованић, испред ЈП ''Пословни
центар'' Параћин.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-43/2019-I од 19.03.2019. 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, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18), Председник општине Параћин
донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе
I
Формира се радна група за израду акта којим
се Одлука о организацији и начину обављања
приградског линијског превоза путника на
територији општине Параћин (''Сл.лист Општине
Параћин'' број 22/2014) усклађује са одредбама
Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности ("Службени
гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018).
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
-Радомир Живковић, директор Општинске
стмбене агенције.
За чланове радне групе именују се:
-Бобан Дејановић, начелник Одељења
урбанизам и имовинско правне послове,
-Ненад Стојковић, испред Одељења
урбанизам и имовинско правне послове,
-Далибор Бајкић, испред Службе
инспекцијске послове,
-Душан Илић, испред ЈП ''Дирекција
изградњу'' Општине Параћин.

за
за
за
за

IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".

_
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-45/2019-I од 19.03.2019. 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, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18), Председник општине Параћин
донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе
I
Формира се радна група за израду акта којим
ће се Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл.лист
Општине Параћин'' број 29/2016, 03/2017, 09/2017)
ускладити са одредбама Уредбе о начину и условима
за отпочињање обављања комуналних делатности
("Службени гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018).
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
- Владимир Ристић, извршни директор за
послове техничке припреме ЈП ''Дирекција за
изградњу'' општине Параћин
За чланове радне групе именују се:
- Радомир Живковић, директор Општинске
стмбене агенције,
- Ненад Стојковић, испред Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове,
- Небојша Михајловић, испред ЈП ''Дирекција
за изградњу'' општине Параћин,
- Душан Илић, испред ЈП ''Дирекција за
изградњу'' општине Параћин,
- Далибор Бајкић, испред Службе за
инспекцијске послове.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-70/2019-I од 19.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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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
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе
I
Формира се радна група за израду акта којим
ће се Одлука о сахрањивању и гробљима (''Сл.лист
Општине Параћин'' број 13/2009) ускладити са
одредбама Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
("Службени гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018).
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
- Милош Томић, извршни директор ЈП ''Водовод''
Параћин
За чланове радне групе именују се:
- Радомир Живковић, директор Општинске
стмбене агенције,
- Данијел Живковић, директор ЈКП
''Параћин'',
- Бобан Дејановић, начелник Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове,
- Далибор Бајкић, испред Службе за
инспекцијске послове.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-71/2019-I од 19.03.2019. 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, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18), Председник општине Параћин
донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе

I
Формира се радна група за израду акта којим
ће се Одлука о јавној расвети (''Сл.лист Општине
Параћин'' број 28/2016) ускладити са одредбама
Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности ("Службени
гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018).
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
- Небојша Михајловић, испред ЈП ''Дирекција
за изградњу'' општине Параћин,
За чланове радне групе именују се:
- Владимир Јанковић, начелник Одељења за
одрживи развој
- Радомир Живковић, директор Општинске
стамбене агенције,
- Весна Јанковић, испред ЈП ''Дирекција за
изградњу'' општине Параћин,
- Далибор Бајкић, испред Службе за
инспекцијске послове.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-72/2019-I од 19.03.2019. 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, 47/18),
члана 65. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр. 22/18), и члана 5. став 1
Правилника
о
категоризацији
спортских
организација на територији општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.32/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за
категоризацију спортских организација са
територије општине Параћин за 2019. годину
I
У Решењу о образовању Комисије за
категоризацију спортских организација са територије
општине Параћин за 2019.годину, број: 02-57/2018-I

28.12.2016.

_
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од 15.03.2018. , у ставу I , тачке 3. и 4. мењају се и
гласе:
''3. Марко Јовановић, члан;
4. Владан Марковић, члан;''
II
У осталом делу Решење остаје неизмењено.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин'':
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-73/2019-I од 20.03.2019. 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, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18, 4/19), Председник општине
Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе
I
Формира се радна група за израду акта којим
ће се Одлука о комуналним делатностима
(''Сл.лист Општине Параћин'' број 06/11 и 01/14)
ускладити са одредбама Уредбе о начину и условима
за отпочињање обављања комуналних делатности
("Службени гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018).
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
- Милош Томић, извршни директор ЈП
''Водовод'' Параћин

_
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-74/2019-I од 22.03.2019. 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, 47/18), члана 65.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 22/18, 4/19), Председник општине
Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе
I
Формира се радна група за израду Нацрта
Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину.
II
Задатак радне групе је да припреми нацрт
одлуке и исту достави Општинском већу Општине
Параћин.
III
За координатора радне групе именује се:
- Радомир Живковић, директор Општинске
стамбене агенције општине Параћин;
За чланове радне групе именују се:
- Бобан Дејановић, начелник Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове;
- Нена Брајовић, општински правобранилац;
- Драгана Костић, секретар Скупштине
општине;
Александар
Милојковић,
директор
ЈП''Дирекција за изградњу општине Параћин'';
- Далибор Бајкић, испред Службе за
инспекцијске послове.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".

За чланове радне групе именују се:
-Радомир Живковић, директор Општинске
стмбене агенције,
-Данијел Живковић, директор ЈКП ''Параћин'',
-Далибор Бајкић, испред Службе за
инспекцијске послове.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-75/2019-I од 22.03.2019. године

IV
Ово решење објавити у "Службеном листу
Општине Параћин".

На основу чл. 60. став 3. Закон о
пољопривредном земљишту (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18),
чл. 44. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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гласник РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон, 101/16др.закон, 47/18) и члана 65. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.
22/18 и 4/2019), Председник општине Параћин донео
је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на
годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у 2019.
години
I
Формира се Комисија за давање мишљења на
годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, у следећем саставу:
1. Стојан Столић, Параћин, дипл. инжењер
пољопривреде, председник Комисије ;
2. Миливоје Вучковић, Стрижа, носилац
регистрованог пољопривредног газдинства,
члан;
3. Марина
Васић,
Стрижа,
носилац
регистрованог пољопривредног газдинства,
члан;
4. Љубиша Милошевић, Чепуре, носилац
регистрованог пољопривредног газдинства,
члан;
5. Слободан Микић, Горње Видово, , носилац
регистрованог пољопривредног газдинства
члан.
II
Задатак Комисије је да размотри предлог
годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и да своје мишљење на
исти.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-78/2019-I од 26.03.2019. 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, 47/18),
члана 65. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), и члана 5.
став 1 Правилника о категоризацији спортских
организација на територији општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.32/16),
Председник општине Параћин, донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за категоризацију
спортских организација са територије општине
Параћин за 2020. годину
I
Формира се Комисија за категоризацију
спортских организација са територије општине
Параћин за 2020. годину, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Бојан Стојчић, председник Комисије;
Валентина Приморац, члан;
Марко Јовановић, члан;
Владан Марковић, члан;
Слободан Максимовић, члан.

II
Задатак Комисије је да врши оцењивање,
односно бодовање спортске организације у складу са
утврђеним критеријумима и доставља предлог
председнику општине за утврђивање ранг-листе
спортских организација. Рангирање спортских
организација врши се најкасније до краја марта
текуће године за претходну годину.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-79/2019-I од 26.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 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, 4/19) и члана 11. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 23/18, 4/19), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене
финансијског плана прихода и расхода и Измене
плана и програма рада са планом инвестиција за
2019. годину Технолошке школе у Параћину, које је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 21.03.2019. године.

28.12.2016.

_
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-487/2019-I од 26.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 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 и 4/19) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2019. годину
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 23/18, 4/19),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe
РЕШЕЊЕ

_
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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 –
Гимназији Параћин, средства у укупном износу од
175.000,00 динара на име: - трошкова такмичења
ученика (100.000 динара) и трошкова путовања
наставника пратиоца ученика на такмичењима
(75.000 динара).

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

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, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање, извор
финансирања 01, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 36.035.000 динара (трошак 422
трошкови путовања, 275.000 динара; трошак 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 1.100.000
динара), а у делу који се односи на главу 5.41
Гимназија Параћин, економска класификација 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 6.490.000 динара (трошак 422
трошкови путовања, 125.000 динара; трошак 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета,400.000
динара).

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-489/2019-I од 26.03.2019. године

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

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и
допуне финансијског плана прихода и расхода и
Измене и допуне Плана и програма рада са планом
инвестиција за 2019. годину, Гимназије у Параћину,
које је усвојио Школски одбор ове установе на
седници одржаној 21.03.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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 4/2019) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-506/2019-V-01 од 27. 03. 2019. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Гимназија Параћин, обратила се Председнику
општине захтевом дел. бр. 02-79 од 18.03.2019.
године, којим тражи додатна средства у износу од
175.000,00 динара на име: - трошкова такмичења
ученика (100.000 динара) и трошкова путовања
наставника пратиоца ученика на такмичењима
(75.000 динара).
Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400506/2019-V-01 од 27.03.2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-470/2019-I од 27.03.2019. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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 4/2019) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-507/2019-V-01 од 27.03.2019. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, средства у
укупном износу од 100.809,00 динара на име: плаћања судских такси на одговор на тужбе
запослених.
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, извор
финансирања 01, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 109.787.809 динара (трошак 482
порези, обавезне таксе, казне и пенали,375.809
динара), а у делу који се односи на главу 5.38 ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, програмска
активност 2002-0001, економска класификација 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2019.
годину износи 14.065.809 динара (трошак 482
порези, обавезне таксе, казне и пенали,110.809
динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

Образложење
ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' Параћин,
обратила се Председнику општине захтевом дел. бр.
509 од 26.03.2019. године, којим тражи додатна
средства у износу од 100.809,00 динара на име: плаћања судских такси на одговор на тужбе
запослених.
Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400507/2019-V-01 од 27.03.2019. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-503/2019-I од 27.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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 4/2019), и
захтева ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин, бр. 4/23,
од 08.03.2019. године, Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси
ОДЛУКУ
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 5.3 Основно
образовање, програм 2002, програмска активност
2002 – 0001, функционална класификација 912
основно
образовање,
у
оквиру
економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 422 Трошкови путовања,
износ ''550.000'' мења се износом ''590.000'' динара;
трошак 423 Услуге по уговору, износ ''16.950.000''
мења се износом ''16.910.000''). У подглави 5.33 ОШ
''Радоје Домановић'' Параћин, у оквиру економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 422 Трошкови путовања,
износ ''50.000'' мења се износом ''90.000'' динара;
трошак 423 Услуге по уговору, износ ''2.400.000''
мења се износом ''2.360.000'').
2. Одлуку доставити ОШ ''Радоје Домановић''

28.12.2016.

_
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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: 400-474/2019-V-01 од 20.03.2019. године

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-452/2019-V-01 од 18.03.2019. године

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 4/2019), и
Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације,
бр. 82-13/2019-V-05 од 22.03.2019. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

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 4/2019), и
захтева Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр.
-, од 20.03.2019. године, Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2019. годину, за извор
финансирања 07, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 426000
Материјал, износ ''15.243.682'' мења се износом
''15.543.682'' (01 2.000.000; 07 15.543.682); економска
класификација 465000 Остале донације, дотације и
трансфери, износ ''500.000'' мења се износом
''200.000'' (01 7.770.000; 07 200.000).
2. Одлуку доставити Предшколској установи
''Бамби'' 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''.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________

ОДЛУКУ
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, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0602, програмска активност 0602-0014,
функционална класификација 220 цивилна одбрана,
економска класификација 424000 Специјализоване
услуге, износ ''500.000'' мења се износом '''450.000'';
економска класификација 426000 Материјал, износ
''500.000'' мења се износом ''450.000''; уводи се нова
економска класификација 512000 Машине и опрема,
са износом од 100.000 динара.
2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику;
шефу Радне групе трезора, шефу Одсека за
рачуноводство; шефу Радне групе за јавне набавке),
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: 400-488/2019-V-01 од 22.03.2019. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
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