СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 14

05.03.2018.
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 73. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.
20/17) чл.11. став 3. 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, 19/15, 22/16 и 5/17), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
05.03.2018. године, донела је
OДЛУКУ
O УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗОРАНА
ВЕЛИСАВЉЕВИЋА
1. Утврђује се да Зоран Велисављевић 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 почев од
20.02.2018. године, коју 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:120-166/2018-II од 05.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 05.03.2018. године у
пoступку отуђења непокретности у улици Краља
Петра I бр.7 у Параћину, путем јавног надметања, а

Број 6
Излази по потреби

на основу чл. 27. Закона о јавној својини (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016
- други закон и 108/2016.), члана 21. Уредбе о
условима и начину прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. Гл.
РС”, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), Закона
о промету непокретности (“Сл. Гл. РС”, бр. 93/2014,
121/2014 и 6/2015), чл 32. Статута општине Параћин
(“Сл. лист општине Параћин” бр.20/2017) и чл.3.
Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територије општине Параћин на
којима општина има јавну својину (''Службени лист
општине Параћин'', бр.9/2013 и 17/2013), донела је
ОДЛУКУ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ, из јавне својине, у корист
Мирослава Ђурића ул. 27. Март бр. 212 Параћин.
Кп.бр. 2068 површине 2.50 ари чија је укупна
пов. 3,42 ара (сувласнички удео 250/342) ,објекат
број 1 укупне пов.238м2 (В лист) у коме се налазе
посебни делови- пословни простор бр. 3 пов. 27м2,
посебан део бр.4 пов. 32м2 и посебан део бр. 5 пов.
54м2, у улици Краља Петра I број 7, све уписане у
ЛН 6098 КО Параћин град, као најповољнијем
понуђачу са понуђеном и излицитираном ценом од
231.695,00 евра, у динарској противредности према
средњем курсу НБС на дан уплате.
Непокретности из претходног става ове
Одлуке отуђују се у складу са одредбама члана 5.
Закона о промету непокретности у погледу права
прече куповине сувласника на непокретности.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Мирослав Ђурић из
Параћина да у року од (8) осам дана од дана пријема
позива за закључење уговора са општином Параћин
закључи
уговор
о
купопродаји
предметне
непокретности по излицитираној цени с’тим што се
депозит урачунава у излицитирану цену.
Уколико Мирослав Ђурић из Параћина у
позивном року од 8 дана од дана пријема позива не
закључи купопродајни уговор са општином Параћин,
губи право на повраћај депозита, а Одлука се
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поништава.
III.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Мирослав Ђурић ул. 27. Март
бр. 212 Параћин да реализује ПДР Измене и допуне
зоне градског центра «Центар» у Параћину Параћин
(“Сл. лист општине Параћин” бр. 10/09) или измене
овог плана и друге важеће планове у року од 12
година од дана отуђења-продаје наведених
непокретности тј. од дана закључења уговора.
IV.УКОЛИКО купац (прибавилац) не реализује
план у наведем року, уговор ће се раскинути, у
складу са одредбама члана 125 ст.1 Закона о
облигационим односима и купац, односно власник
непокретности, губи права утврђена уговором и
дужан је да Општини Параћин врати уговором
прибављену непокретност означену као целина 1.
Уколико се план измени, купац (прибавилац) се
обавезује да у наведеном року реализује по важећемпостојећем плану којим је измењен ПДР Измене и
допуне зоне градског центра «Центар» у Параћину
Параћин (“Сл. лист општине Параћин” бр. 10/09) и
дргих важећих планова.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-21/2018-II од 05.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

Члан. 2.
У члану 8 иза става 2 додаје се став 3 који
гласи:
''На накнаду из става 2 овог члана немају
право чланови сталних и повремених радних тела
уколико им се плате финансирају из буџета општине
Параћин и из прихода јавних предузећа и установа
чији је оснивач општина Параћин, осим уколико
обављају одборничку дужност у Скупштини
општине Параћин'' .
Члан 3.
Став 3 у члану 8 постаје став 4.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 120-203/2018-II од 05.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 4. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС, број 21/16 и
113/17), и чл. 32. Статута општине Параћин
("Службени лист општине Параћин'' бр.20/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 05.03.2018. године, донела је

На основу члана 96. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и локалним самоуправама
("Службени лист општине Параћин", број 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I други закон) и члана 22.
Уредбе о спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/2016), Конкурсна
комисија за споровођење јавног конкурса за
попуњавање положаја заменика начелника Управе за
послове органа општине Параћин, доноси

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних,
именованих и постављених лица

ПРАВИЛНИК
о изборном поступку и мерилима за избор по
јавном конкурсу за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за послове органа
општине Параћин

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, 19/15,
22/16 и 5/17) у члану 8 став 2 мења се који гласи:

Члан 1.
Овим правилником прописују се мерила
према којима се у изборном поступку, оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује
резултат кандидата за избор за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за послове органа
општине Параћин, по објављеном јавном конкурсу.

''Члановима сталних радних тела скупштине општине
Параћин, за време вршења дужности у радном телу,
за сваку одржану седницу припада накнада одређена
чланом 7. ове Одлуке.''.

Члан 2.
На јавни конкурс могу да се пријаве
кандидати који имају стечено високо образовање из
научне области друштвене или техничке науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
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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.

_3

степеном сродства, чак и онда кад је брак престао,
ако су у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или
хранитеља, као и лица чија делатност може имати
утицаја на непристрасно и одговорно спровођење
изборног поступка и на имовно стање чланова
комисије.
Председник или други члан комисије код
кога постоји сукоб интереса, изузима се из комисије
и уместо њега се именује нови.

II КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Члан 3.
Изборни поступак по јавном конкурсу
спроводи Конкурсна комисија.
Комисија се именује пре оглашавања јавног
конкурса.
Комисија се именује за попуњавање положаја
начелника.
Комисија има председника и два члана.
Конкурсну комисију за спровођење јавног
конкурса (у даљем тексту: комисија) именује
Општинско веће општине Параћин. Најмање један
члан комисије мора имати стечено високо
образовање 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, један члан који је стручан у области за
коју се попуњава положај и службеник који обавља
послове из области управљања људским ресурсима.
Члан комисије и стручна лица која учествују у
провери знања кандидата, који нису запослени код
корисника буџета општине Параћин, имају право на
накнаду за учешће у раду комисије у висини накнаде
који имају чланови радних тела Скупштине општине
Параћин.
Члан 4.
Комисија одлуке доноси већином гласова.
Комисија води записник о свом раду.
Чланови комисије дужни су да чувају податке
до којих су дошли током спровођења јавног
конкурса.
Члан 5.
Председник и чланови комисије ће, након
увида у поднете пријаве учесника конкурса, дати
писмену изјаву о томе да ли они или са њима
повезана лица, имају интерес везан за спровођење
конкурса, односно да код њих не постоји сукоб
интереса.
Кругом повезаних лица са члановима
комисије сматрају се: сродници по крви у правој
линији без обзира на степен, у побочној линији до
четвртог степена закључно, брачни или ванбрачни
друг, тазбински сродник закључно са другим

Члан 6.
Стручне и административне послове за
комисију обавља организациона јединица која је
задужена за кадровске послове.
III ИЗБОРНИ ПОСТУПАК И МЕРИЛА ЗА
ИЗБОР КАНДИДАТА
Члан 7.
По истеку рока за подношење пријава на
јавни конкурс, комисија прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Изборни поступак спроводи се само међу
онима који испуњавају услове за рад на радном
месту које се попуњава и који имају право да
учествују на конкурсу.
Пријаву кандидата који не испуњава услове
интерног конкурса, односно није доставио све
потребне доказе или је неблаговремена или
недопуштена, комисија одбацује закључком.
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак потписују сви чланови комисије.
Члан 8.
Кандидатима међу којима се спроводи
изборни
поступак
доставља
се
писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак,
најмање пет дана пре дана отпочињања изборног
поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више
делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе кад почиње наредни део
изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да
учествује у једном делу изборног поступка, не позива
се да учествује у наредном делу изборног поступка.
Члан 9.
У изборном поступку комисија може да
оцењује само оне стручне оспособљености, знања и
вештине кандидата које су наведене у објављеном
јавном конкурсу и на начин који је наведен у
конкурсу.
Члан 10.
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се
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увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву и усменом провером.
Члан 11.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
укупним радним искуством, оцењује се оценом од
један до три, на следећи начин:
- за стечено радно искуство до пет година - оцена
један
- за стечено радно искуство од пет до десет година оцена два
- за стечено радно искуство преко десет година оцена три
Члан 12.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
радним искуством на пословима који су повезани са
радним местом које се попуњава (исти или слични
послови), оцењује се оценом од један до три, на
следећи начин:
- за стечено радно искуство до три године - оцена
један
- за стечено радно искуство од три до пет година оцена два
- за стечено радно искуство преко пет година - оцена
три.
Члан 13.
Конкурсна комисија обавља усмени разговор
са свим кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак, а резултат остварен приликом
разговора биће критеријум за бодовање приликом
утврђивања листе кандидата.
Члан 14.
За усмену проверу комисија унапред

Члан 17.
Након завршене провере, утврђује се укупан
број бодова који је добио сваки кандидат понаособ,
тако што се прво саберу сви бодови чланова
комисије, које је освојио један кандидат, а затим се

најраније 24 сата пре почетка провере припрема
најмање три питања која ће бити постављена
кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.
Приликом усмене провере, сваки члан
комисије, бодовима оцењује сваки одговор кандидата
на постављено питање оценом од један до три.
Резултат кандидата вреднује се тако што се
одређује проценат тачних одговора на питања ради
провере знања и стручне оспособљености и оцењује
се оценом од један до три и то: од 50-60% тачних
одговора оценом један, од 61-80% са оценом два и од
81-100% тачних одговора оценом три.
Члан 15.
Кандидатима за положај начелника Управе
проверава се познавање прописа из делокруга
локалне самоуправе и општинске управе,
постављањем три питања.
Додатнa питање су питања ради утврђивања
вештине руковођења и организационих способности.
Вештина комуникације, логичког закључивања и
аналитичког резоновања прати се током целог
разговора, односно усмене провере.
Комисија може у току разговора да постави и
додатна питања ако су неопходна додатна
објашњења.
Члан 16.
Ради утврђивања вештине руковођења и
организационих способности, критеријум за доделу
оцена је оцена примарних и секундарних
компетенција

утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са
бројем чланова комисије.
Члан 18.
Ако два или више кандидата имају једнак
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резултат, предност има кандидат који има укупно
дуже радно искуство према мерилима из члана 11.
овог правилника.
У случају да два или више кандидата након
примене мерила из става 1. овог члана имају једнак
резултат комисија ће одредити додатну усмену
проверу кандидата.
За додатну усмену проверу комисија унапред
припрема додатна три питања која ће бити
постављена кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања
укупног резултата сваког кандидата у додатној
усменој провери примењују се одредбе члана 14, 16 и
17. овог правилника.
Члан 19.
Након спроведеног изборног поступка,
комисија сачињава листу за избор.
На листу за избор увршћују се кандидати који
су испунили прописана мерила за избор. Листа за
избор се саставља на основу укупног броја бодова
које је освојио сваки кандидат.
Листа за избор мора да садржи све податке о
резултатима које су кандидати постигли у изборном
поступку.
Члан 20.
Листу за избор, конкурсна комисија доставља
Општинском већу, које може да обави додатни
усмени разговор са кандидатима са листе пре него
што изврши избор једног од њих.
Уз листу за избор, конкурсна комисија
доставља и записник о свом раду на утврђивању
резултата.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
На све оно што није регулисано овим
правилником примењиваће се одредбе Уредбе о
спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/16).
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________________________________
На основу члана 96. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и локалним самоуправама
("Службени лист општине Параћин", број 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I други закон) и члана 22.
Уредбе о спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/2016),
Конкурсна комисија за споровођење јавног
конкурса за попуњавање положаја заменика
начелника Управе пољопривреду и локални
економски развој општине Параћин, доноси
ПРАВИЛНИК
о изборном поступку и мерилима за избор по
јавном конкурсу за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за пољопривреду и
локални економски развој општине Параћин
Члан 1.
Овим правилником прописују се мерила
према којима се у изборном поступку, оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује
резултат кандидата за избор за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за пољопривреду и
локални економски развој општине Параћин, по
објављеном јавном конкурсу.
Члан 2.
На јавни конкурс могу да се пријаве
кандидати који имају стечено високо образовање из
научне области пољопривредне, техничке или
друштвене науке, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.
II КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, а објавиће се у "Службеном листу
општине Параћин."
КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Број: 110-7/2018-III од 28.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ,
Драгана Костић

Члан 3.
Изборни поступак по јавном конкурсу
спроводи Конкурсна комисија.
Комисија се именује пре оглашавања јавног
конкурса.
Комисија се именује за попуњавање положаја
начелника.
Комисија има председника и два члана.
Конкурсну комисију за спровођење јавног
конкурса (у даљем тексту: комисија) именује
Општинско веће општине Параћин. Најмање један
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члан комисије мора имати стечено високо
образовање 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, један члан који је стручан у области за
коју се попуњава положај и службеник који обавља
послове из области управљања људским ресурсима.
Члан комисије и стручна лица која учествују
у провери знања кандидата, који нису запослени код
корисника буџета општине Параћин, имају право на
накнаду за учешће у раду комисије у висини накнаде
који имају чланови радних тела Скупштине општине
Параћин.
Члан 4.
Комисија одлуке доноси већином гласова.
Комисија води записник о свом раду.
Чланови комисије дужни су да чувају податке
до којих су дошли током спровођења јавног
конкурса.
Члан 5.
Председник и чланови комисије ће, након
увида у поднете пријаве учесника конкурса, дати
писмену изјаву о томе да ли они или са њима
повезана лица, имају интерес везан за спровођење
конкурса, односно да код њих не постоји сукоб
интереса.
Кругом повезаних лица са члановима
комисије сматрају се: сродници по крви у правој
линији без обзира на степен, у побочној линији до
четвртог степена закључно, брачни или ванбрачни
друг, тазбински сродник закључно са другим
степеном сродства, чак и онда кад је брак престао,
ако су у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или
хранитеља, као и лица чија делатност може имати
утицаја на непристрасно и одговорно спровођење
изборног поступка и на имовно стање чланова
комисије.
Председник или други члан комисије код
кога постоји сукоб интереса, изузима се из комисије
и уместо њега се именује нови.
Члан 6.
Стручне и административне послове за
комисију обавља организациона јединица која је
задужена за кадровске послове.
III ИЗБОРНИ ПОСТУПАК И МЕРИЛА ЗА
ИЗБОР КАНДИДАТА
Члан 7.
По истеку рока за подношење пријава на
јавни конкурс, комисија прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак

кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Изборни поступак спроводи се само међу
онима који испуњавају услове за рад на радном
месту које се попуњава и који имају право да
учествују на конкурсу.
Пријаву кандидата који не испуњава услове
интерног конкурса, односно није доставио све
потребне доказе или је неблаговремена или
недопуштена, комисија одбацује закључком.
Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак потписују сви чланови комисије.
Члан 8.
Кандидатима међу којима се спроводи
изборни
поступак
доставља
се
писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак,
најмање пет дана пре дана отпочињања изборног
поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више
делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе кад почиње наредни део
изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да
учествује у једном делу изборног поступка, не позива
се да учествује у наредном делу изборног поступка.
Члан 9.
У изборном поступку комисија може да
оцењује само оне стручне оспособљености, знања и
вештине кандидата које су наведене у објављеном
јавном конкурсу и на начин који је наведен у
конкурсу.
Члан 10.
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву и усменом провером.
Члан 11.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
укупним радним искуством, оцењује се оценом од
један до три, на следећи начин:
- за стечено радно искуство до пет година - оцена
један
- за стечено радно искуство од пет до десет година оцена два
- за стечено радно искуство преко десет година оцена три
Члан 12.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
радним искуством на пословима који су повезани са
радним местом које се попуњава (исти или слични
послови), оцењује се оценом од један до три, на
следећи начин:
- за стечено радно искуство до три године - оцена
један
- за стечено радно искуство од три до пет година –
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оцена два
- за стечено радно искуство преко пет година - оцена
три.
Члан 13.
Конкурсна комисија обавља усмени разговор
са свим кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак, а резултат остварен приликом
разговора биће критеријум за бодовање приликом
утврђивања листе кандидата.
Члан 14.
За усмену проверу комисија унапред
најраније 24 сата пре почетка провере припрема
најмање три питања која ће бити постављена
кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.
Приликом усмене провере, сваки члан
комисије, бодовима оцењује сваки одговор кандидата
на постављено питање оценом од један до три.
Резултат кандидата вреднује се тако што се
одређује проценат тачних одговора на питања ради

Члан 17.
Након завршене провере, утврђује се укупан
број бодова који је добио сваки кандидат понаособ,
тако што се прво саберу сви бодови чланова
комисије, које је освојио један кандидат, а затим се
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са
бројем чланова комисије.
Члан 18.
Ако два или више кандидата имају једнак
резултат, предност има кандидат који има укупно
дуже радно искуство према мерилима из члана 11.
овог правилника.
У случају да два или више кандидата након
примене мерила из става 1. овог члана имају једнак
резултат комисија ће одредити додатну усмену
проверу кандидата.
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провере знања и стручне оспособљености и оцењује
се оценом од један до три и то: од 50-60% тачних
одговора оценом један, од 61-80% са оценом два и од
81-100% тачних одговора оценом три.
Члан 15.
Кандидатима за положај начелника Управе
проверава се познавање прописа из делокруга
локалне самоуправе и општинске управе,
постављањем три питања.
Додатнa питање су питања ради утврђивања
вештине руковођења и организационих способности.
Вештина комуникације, логичког закључивања и
аналитичког резоновања прати се током целог
разговора, односно усмене провере.
Комисија може у току разговора да постави и
додатна питања ако су неопходна додатна
објашњења.
Члан 16.
Ради утврђивања вештине руковођења и
организационих способности, критеријум за доделу
оцена је оцена примарних и секундарних
компетенција

За додатну усмену проверу комисија унапред
припрема додатна три питања која ће бити
постављена кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања
укупног резултата сваког кандидата у додатној
усменој провери примењују се одредбе члана 14, 16 и
17. овог правилника.
Члан 19.
Након спроведеног изборног поступка,
комисија сачињава листу за избор.
На листу за избор увршћују се кандидати који
су испунили прописана мерила за избор. Листа за
избор се саставља на основу укупног броја бодова
које је освојио сваки кандидат.
Листа за избор мора да садржи све податке о
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резултатима које су кандидати постигли у изборном
поступку.
Члан 20.
Листу за избор, конкурсна комисија доставља
Општинском већу, које може да обави додатни
усмени разговор са кандидатима са листе пре него
што изврши избор једног од њих.
Уз листу за избор, конкурсна комисија
доставља и записник о свом раду на утврђивању
резултата.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
На све оно што није регулисано овим
правилником примењиваће се одредбе Уредбе о
спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/16).
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, а објавиће се и "Службеном листу
општине Параћин."
КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Број: 110-8/2018-III од 28.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ,
Драгана Костић
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
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 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр. -, од
25.01.2018. 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 2018. годину, за извор
финансирања 01, 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 421000
Стални трошкови, износ ''11.000.000'' мења се
износом ''9.900.000''; економска класификација
426000 Материјал, износ ''8.070.000'' мења се узносом
''7.270.000'', а економска класификација 465000
Остале донације, дотације и трансфери, износ
''4.870.000'' мења се износом ''6.770.000''.
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''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-128/2018-V-01 од 05.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
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 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр. -, од
26.01.2018. 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 2018. годину, за извор
финансирања 07 и 16, 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 421000
Стални трошкови, износ ''370.000'' мења се износом
''350.000'';
економска
класификација
422000
Трошкови путовања, износ ''300.000'' мења се
износом ''570.000''; економска класификација 426000
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Материјал, износ ''13.830.000'' мења се узносом
''13.680.000''; а економска класификација 512000
Машине и опрема, износ ''800.000'' мења се износом
''700.000''.
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''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-175/2018-V-01 од 05.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/710 од 02.12.2016.
године (наш број 400-964/2016-01-I од 01.12.2016.) и
Анекса уговора бр. 9-9/710-10/2016 од 04.12.2017.
године (наш број 400-1474/2017-I од 04.12.2017.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 1.131.683,70 динара за следеће намене:
Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских
кућа.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту, извор
финансирања 08, економска класификација 472000
Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
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износи 32.721.639 динара (извор финансирања 01, 08
и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 17.221.639 динара
(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 08 13.401.519, а извор финансирања 15
2.820.120).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист општина'', износ
од ''12.269.835'' динара мења се износом од
''13.401.519'' динара.
4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.
5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-289/2018-V-01 од 06.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/710 од 02.12.2016.
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године (наш број 400-964/2016-01-I од 01.12.2016.) и
Анекса уговора бр. 9-9/710-10/2016 од 04.12.2017.
године (наш број 400-1474/2017-I од 04.12.2017.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 1.131.683,70 динара за следеће намене:
Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских
кућа.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту, извор
финансирања 08, економска класификација 472000
Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 33.853.323 динара (извор финансирања 01, 08
и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 18.353.323 динара
(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 08 14.533.203, а извор финансирања 15
2.820.120).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист општина'', износ
од ''13.401.519'' динара мења се износом од
''14.533.203'' динара.
4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.
5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-346/2018-V-01 од 21.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
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 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева Одсека
рачуноводства – Одељења за финансије и буџет, бр.
403-1-69/2018-V-08 од 21.02.2018. 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 2018. 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 0602-0001,
функционална класификација 130 опште услуге,
економска класификација 421000 Стални трошкови,
износ ''21.900.000'' мења се износом ''21.850.000''
динара, а економска клсификација 485000 Накнада
штете нанете од стране државних органа, износ
''100.000'' мења се износом ''150.000'' динара.
2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику;
шефу радне групе трезора и шефу Одсека
рачуноводства) и Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-373/2018-V-01 од 22.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
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 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева ОШ
''Бранко Крсмановић'' Сикирица, бр. 265 од
23.02.2018. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси
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ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. 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 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти (трошак 511 Зграде и грађевински
објекти, износ ''2.580.000'' мења се износом
''2.570.000''; трошак 512 Машине и опрема, износ
''2.710.000'' мења се износом ''2.720.000''). У подглави
5.34 ОШ ''Бранко Крсмановић'' Сикирица, у
оквиру економске класификације 4632 Капитални
трансфери осталим нивоима власти (трошак 511
Зграде и грађевински објекти, износ ''600.000'' мења
се износом ''590.000''; трошак 512 Машине и опрема,
износ ''300.000'' мења се износом ''310.000'').
2.
Одлуку
доставити
ОШ
''Бранко
Крсмановић'' Сикирица; 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: 400-385/2018-V-01 од 23.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором о наменским трансферима у
социјалној
заштити, Министарства
за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 401-

_
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01-00163-87/2018-09 од 05.02.2018. године и општине
Параћин, број 400-322/18-I од 12.02.2018. године,
општини Параћин су одобрена наменска
трансферна средства у укупном износу од
13.103.078,20
динара
за
следеће
намене:
финансирање услуга социјалне заштите из
надлежности јединице локалне самоуправе.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту, извор
финансирања 07, економска класификација 424000
Специјализоване услуге, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2018. годину износи
15.303.079 динара (извор финансирања 07 13.103.079
динара; извор финансирања 15 2.200.000 динара).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина'',
планира се износ од 13.103.079 динара.
4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.
5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-391/2018-V-01 од 26.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),

12
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.6 ____ ____ _ _ 05.03.2018.
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором о правима и обавезама
Канцеларије за управљање јавним улагањима и
општине у реализацији пројекта санацији објекта
број 1, посебни део објекта - пословни простор
здравства
Апотека,
закљученим
између
Канцеларије за управљање јавним улагањима владе
РС (бр. 351-01-451/2016-01 од 12.10.2017. године) и
општине Параћин (бр. 400-1202/2017-I од 12.10.2017.
године), општини Параћин су одобрена наменска
трансферна средства у укупном износу од
1.847.219,14 динара за следеће намене: плаћање ПДВ
за у реализацији пројекта ''Санација објекта број 1,
посебни део објекта - пословни простор здравства Апотека ''.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 6. Управа
за инвестиције и одрживи развој, глава 6.1 Управа за
инвестиције и одрживи развој, програмска
активност 1101-0003, функција 620 развој заједнице,
извор финансирања 07, економска класификација
511000 Зграде и грађевински објекти, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 119.376.220 динара (извор финансирања 01
53.305.000; извор финансирања 07 1.847.220 динара;
извор финансирања 10 64.224.000 динара).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733251 капитални наменски трансфери, у
ужем смислу, од Републике у корист нивоа
општина'', планира се износ од 1.847.220 динара.
4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.
5. Решење доставити Начелнику Управе за
инвестиције и одрживи развој, Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења и служби Трезора, Одељењу за општу
управу и заједничке послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-378/2018-V-01 од 28.02.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
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 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева
Технолошке школе, Параћин, бр. 190 од 22.02.2018.
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 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.4 Средње
образовање, програм 2003, програмска активност
2003 – 0001, функционална класификација 920
средње
образовање,
у
оквиру
економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 413 Накнаде у натури, износ
''1.350.000'' мења се износом ''1.340.000''; трошак 482
Порези, обавезне таксе, казне и пенали, износ
''95.000'' мења се износом ''105.000''). У подглави 5.43
Технолошка школа, Параћин, у оквиру економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 413 Накнаде у натури, износ
''220.000'' мења се износом ''210.000'' и планира нови
трошак 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали,
износ ''10.000'' динара.).
2. Одлуку доставити Технолошкој школи,
Параћин; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне групе
трезора); Одељењу за јавне службе и Управи за
трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-382/2018-V-01 од 28.02.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
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