СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 13

26.06.2017.
Цена 240 динара

Број 8
Излази по потреби

На основу члана 32 Статута општине
Параћин («Сл.лист Општине Параћин бр.13/8, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14, 25/16) а у вези Закључка Владе
РС 05 Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, дана
26.06.2017. године, донела је

потраживања Општине Параћин, по основу
уступљених јавних прихода-порез на зараде са
стањем на дан 31.децембар последње пословне
године,
утврђена
записником
Министарства
финансија–Пореска управа од 23.05.2017. године, у
укупном износу од 221.070,87 динара.

ОДЛУКУ

2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу
општине Параћин»

1. ПРИХВАТА СЕ Закључак Владе РС 05
Број: 023-5096/2015 од 14.05.2015. године, и даје се
сагласност да се у поступку приватизације продаје
капитала субјекта приватизације Акционарског
друштва «Индустрије обуће» Београд, отпише дуг,
односно потраживања Општине Параћин, по основу
уступљених јавних прихода- порез на зараде са
стањем на дан 31.децембар последње пословне
године,
утврђено
записником
Министарства
финансија–Пореске управе број 413.2-162-1/16 од
02.02.2017.године, у укупном износу од 755.304,76
динара
2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу
општине Параћин»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:023-4/2017-II од 26.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32 Статута општине
Параћин («Сл.лист Општине Параћин бр.13/8, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14, 25/16) а у вези Закључка Владе
РС 05 Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, дана
26.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
1. ПРИХВАТА СЕ Закључак Владе РС 05
Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015.године и даје се
сагласност да се у поступку приватизације продаје
капитала субјекта приватизације Привредног
друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга
ЗГОП ад Нови Сад, отпише дуг, односно

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 023-5/2017-II од 26.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32 Статута општине
Параћин («Сл.лист Општине Параћин бр.13/8, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) а у вези Закључка Владе
РС 05 Број: 023-8410/2015 од 13.08.2015. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, дана
26.06.2017.године донела је
ОДЛУКУ
1. ПРИХВАТА СЕ препорука Владе РС дата
Закључком
05
Број:
023-2073/2017
од
10.03.2017.године, и даје се сагласност да се у
поступку приватизације, субјекту приватизације
Саобраћајном предузећу «Ласта» ад Београд
(Звездара), (у даљем тексту Друштво), потраживање
Општине Параћин према Друштву по основу
уступљених јавних прихода- порез на зараде са
стањем на дан 30.10.2016.године са припадујућом
каматом на дан 31.12.2016.године, утврђена
Записником Министарства финасија Пореске управе
број
ЦВП
433-12-727/2017-Ј6013
од
20.04.2017.године у укупном износу од 120.287,20
динара конвертује у удео Општине Параћин у
капитал Друштва.
2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу
општине Параћин»

2________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8 ____ ____ _ 26.06.2017.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:023-6/2017-II од 26.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 26.06.2017. године у
пoступку отуђења непокретности у улици Краља
Петра I у Параћину, путем јавног надметања, а 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), чл 32.
Статута општине Параћин ("Сл.лист.општине
Параћин" бр. 13/08, 12/2012, 13/2012, 17/13 и 17/14) 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
Предузећа за саобраћај, трговину и остале
делатности "EURO-LIN" Доо Параћин, ул. Томе
Живановића 129 Параћин, МБ 17118854, ПИБ SR
101099108, непокретности:
-кп.бр 2064/2 површине 1,59 ари и објекат
број 1 површине 98м2, у улици Краља Петра I број
13 као и објекат број 2 површине 61м2 на кп.2064/2
у улици Николе Пашића бр.2/Д, све уписане у ЛН
6421 КО Параћин град, и кп.бр. 2063 површине 0,68
ари уписана у ЛН 3805 КО Параћин град као
најповољнијем
понуђачу
са
понуђеном
и
излицитираном ценом од 238.470,00 евра, у
динарској противредности према средњем курсу НБС
на дан уплате.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Предузеће за саобраћај,
трговину и остале делатности "EURO-LIN" Доо
Параћин, ул. Томе Живановића 129 Параћин да у
року од (8) осам дана од дана пријема позива за
закључење уговора са општином Параћин закључи
уговор о купопродаји предметне непокретности.
Уколико Предузеће за саобраћај, трговину и
остале делатности "EURO-LIN" Доо Параћин, ул.
Томе Живановића 129 Параћин 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 поништава.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Предузеће за саобраћај,
трговину и остале делатности "EURO-LIN" Доо
Параћин, ул. Томе Живановића 129 Параћин да
реализује ПДР Измене и допуне зоне градског центра
«Центар» у Параћину Параћин («Сл. лист општине
Параћин» бр. 10/09) и други важећe плановe у року
од 13 година од дана закључења уговора.
IV
УКОЛИКО купац (прибавилац) не реализује
план у наведем року, уговор се раскида по самом
закону, сходно 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.
Уколико се план измени, купац (прибавилац)
се обавезује да у наведеном року реализује по
важећем-постојећем 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: 463-14/2017-II од 26.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 31.05.2017.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Меморандум о
разумевању у вези са сарадњом у реализацији
пројекта ''Анализа могућности за унапређење услова
за запошљавање и развој предузетништва код младих
људи у општини Параћин'' и овлашћује се
председник општине Параћин Саша Пауновић да
исти потпише.
II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.

26.06.2017.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-129/2017-III од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16),
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 31.05.2017.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор о спровођењу
"Програм водоснабдевања и канализације у
општинама средње величине у Србији бр.5" између
KfW, Франкфурт на Мајни„KfW“ и Републике
Србије коју представљаjу министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и министар финансија и
општине Параћин и ЈП за водовод и канализацију
„Водовод“ Параћин и овлашћује се председник
општине Параћин Саша Пауновић да исти потпише.
II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-129/2017-III од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 27а и 81. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр.54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон и 103/2015)) и чл. 44. и 45.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16),
Председник општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о допуни решења о овлашћењу чланова
Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу
употребе буџетских средстава
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I
У Решењу о овлашћењу чланова Општинског
већа и помоћника Председника општине за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских
средстава број 031-90/16-01-I oд 31.05.2016. године
допуњује се у ставу I, тачка 2, и гласи:
''Милан Милојевић - ЈП ''Дирекција за
изградњу'', јавне службе, месне заједнице и Управа за
инвестиције и одрживи развој, спортска удружења,
спортске организације, спортски клубови и спортске
манифестације.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Обзиром да је члан Општинског већа
општине Параћин Марко Јовановић због сукоба
интереса поднео оставку на функцију члана
Општинског већа општине Параћин, како још увек
није разрешен те функције, овлашћује се члан
Општинског већа Милан Милојевић за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских
средстава за спортска удружења, спортске
организације, спортски клубови и спортске
манифестације до избора новог члана Општинског
већа.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-112/17-I од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 27а и 81. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр.54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон и 103/2015)) и чл. 44. и 45.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), Председник општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о овлашћењу чланова
Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу
употребе буџетских средстава
I
У Решењу о овлашћењу чланова Општинског
већа и помоћника Председника општине за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских
средстава број 031-90/16-01-I oд 31.05.2016. године
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мења се у ставу I , тачка 11, мења се и гласи:
''- Марко Јовановић - физичка култура, осим
спортских удружења, спортских организација,
спортских манифестација и спортских клубова.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Обзиром да је Марко Јовановић на ванредној
изборној седници Скупштине Спортског Савеза
одржаној дана 13.04.2017. године изабран за
председника Спортског Савеза општине Параћин, а
како је Спортски Савез корисник средства буџета
општине Параћин и учествује у процедури
одобравања буџетских средстава за друге спортске
клубове и удружења, да би се избегла опасност да
члан Општинског већа општине Параћин дође у
позицију сукоба интереса те да истовремено
одобрава средства за спортске организације,
манифестације, удружења и клубове и да их
представља, неопходно је да до избора новог члана
Општинског већа буде разрешен надлежности
одобравања
буџетских
средстава
спортским
удружењима, организацијама, манифестацијама и
клубовима.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-111/17-I од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-731/2017-V-01 од 31.05.2017. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и

управљање имовином, средства у укупном износу
од 150.000,00 динара на име: - трошкова услуга
информисања (објављивање јавних набавки у
''Службеном гласнику РС'').
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за за инвестиције и
управљање имовином, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 3.410.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа
за
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-711/2017VI-01 од 29.05.2017. године, да се Управи за
инвестиције и управљање имовином одобре
додатна средства у износу од 150.000,00 динара на
име: - трошкова услуга информисања (објављивање
јавних набавки у ''Службеном гласнику РС'').
У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-731/2017-V-01 од 31.05.2017.
године, донета је одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-712/2017-I од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-728/2017-V-01 од 31.05.2017. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
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општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и
управљање имовином, средства у укупном износу
од 150.000,00 динара на име: - трошкови прикључка
за амбуланту у Стубици.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за инвестиције и
управљање имовином, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 424000 Специјализоване
услуге, тако да план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 675.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа
за
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-717/2017VI-01 од 29.05.2017. године, да се Управи за
инвестиције и управљање имовином одобре
додатна средства у износу од 150.000,00 динара на
име: - трошкови прикључка за амбуланту у Стубици.
У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-728/2017-V-01 од 31.05.2017.
године, донета је одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-718/2017-I од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-729/2017-V-01 од 31.05.2017. године,
Председник општине Параћин доноси
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и
управљање имовином, средства у укупном износу
од 30.000,00 динара на име: - трошкови стручног
испита за 4 запослена.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за инвестиције и
управљање имовином, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 3.440.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа
за
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-715/2017VI-01 од 29. 05. 2017. године, да се Управи за за
инвестиције и управљање имовином одобре
додатна средства у износу од од 30.000,00 динара на
име: - трошкови стручног испита за 4 запослена.
У складу са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-729/2017- V -01 од 31. 05. 2017.
године, донета је одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-716/2017-I од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
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урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-730/2017-V-01 од 31.05.2017. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и
управљање имовином, средства у укупном износу
од 100.000,00 динара на име: - израда техничке
документације за уређење тротоара у Теслиној
улици.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за за инвестиције и
управљање имовином, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 37.611.650
динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа
за
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-713/2017VI-01 од 29.05.2017. године, да се Управи за
инвестиције и управљање имовином одобре
додатна средства у износу од од 100.000,00 динара на
име: - израда техничке документације за уређење
тротоара у Теслиној улици.
У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-730/2017- V -01 од 31. 05.
2017. године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-714/2017-I од 31.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе
I
Формира се радна група у саставу:
1. Горан Милојевић, председник радне групе;
2. Влада Јанковић , члан;
3. Драгана Богдановић, члан;
4. Ирена Милошевић, члан;
5. Александра Павловић , члан;
II
ЗАДАТАК радне групе је праћење Јавних
позива од стране Регионалне агенције за економски
развој
Шумадије
и
Поморавља,
конкурса
министарства, фондова и других јавних позива и
обавештавање могућих учесника конкурса.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-129/2017-I од 05.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16)
и члана 4. Одлуке о стипендирању изузетно
надарених ученика и студената са територије
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.13/2013), Председник општине Параћин,
донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за давање предлога за
доделу стипендије и једнократне новчане помоћи
изузетно надареним ученицима и студентима који
имају пребивалиште на територији општине
Параћин
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови
Комисије за давање предлога за доделу стипендије и
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једнократне новчане помоћи изузетно надареним
ученицима и студентима који имају пребивалиште на
територији општине Параћин, и то:
1. Марија Зекић, председник;
2. Биљана Миловановић , члан;
3. Снежана Поповић, члан;
4. Милица Динић, члан;
5. Виолета Ћосић, члан.
II
ЗАДАТАК Комисије је да:
-прегледа приспеле пријаве( захтеве, молбе),
-сачињава редослед кандидата за доделу студентске
стипендије,
-разматра приговоре кандидата и утврђује коначну
ранг листу;
-прегледа документацију за одобравање једнократне
новчане помоћи и предлаже Председнику општине
одобравање једнократне новчане помоћи ученицима
и студентима.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престају да
важе
Решења
бр.
02-45/2013-01-I
од
14.03.2013.године и бр. 02-71/2013-01-I од
29.04.2013.године.
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1. Војкан Ристић, члан Општинског већа,
председник;
2. Ирена Петровић, дипл.правник, заменик
председника;
3. Милош Ђурђевић, помоћник председника
општине, члан;
4. Татјана Жикић, дипл.правник, члан;
5. Љубиша Миљковић, дипл.инг.грађ., члан;
6. Александар Станојевић, дипл.економиста,
члан;
7.
Ружица
Бркић,
админ.радник
у
повереништву Комесаријата за избеглице и
миграције општине Параћин, члан;
8. Драган Секуловић, председник удружења
Центар за комуникацију ''Правда'', члан.
II
Задатак Комисије је да утврди листу јединица
локалне самоуправе које испуњавају услове и
критеријуме за доделу средстава намењених
побољшању услова становања интерно расељених
лица на њиховој територији, кроз набавку
грађевинског материјала.

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

III
Комисија је обавезна да донесе Правилник о
раду који садржи: поступак рада Комисије, поступак
објављивања јавног позива, документацију потребну
за учешће на јавном позиву, услове и мерила за избор
корисника, поступак израде и оглашавање предлога
листе, поступак подношења приговора и одлучивања
по истом, поступак израде и оглашавања коначне
листе, доношење одлуке о додели помоћи за
побољшање услова становања интерно расељених
лица кроз набавку грађевинског материјала, друга
питања од значаја за рад Комисије.

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16) и
Уговора о сарадњи између Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије бр. 9-9/660
од 18.05.2017. године и Општине Параћин бр. 400594/17-01-I од 18.05.2017.године,
Председник општине Параћин донео је

IV
Овлашћују се председник Комисије и
заменик председника Комисије за избор корисника за
употребу печата председника Општине: Република
Србија- Општина Параћин- Председник општине, а у
сврху овере документације везане за рад Комисије за
избор корисника.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.''

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу средстава
намењених побољшању услова становања
интерно расељених лица на њиховој територији
кроз набавку грађевинског материјала на
територији општине Параћин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-130/2017-I од 07.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-131/2017-I од 07.06.2017. године

I
Формира се Комисија у саставу:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-761/2017-V-01 од 09.06.2017.
године, Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Гимназији Параћин, средства у укупном износу од
1.826.770,00 динара на име: - плаћања по пресуди
Привредног апелационог суда у Београду бр. 1 Пж
7561/15 од 10.05.2017. године (конто 511 на име
основног дуга, у износу од 1.101.939 динара; конто
444 на име законске затезне камате, у износу од
576.061 динар и конто 483 на име накнада трошкова
поступка, у износу од 148.770 динара), а све у вези
реализације пројекта енергетске ефикасности на
објекту Гимназије и Машинско-електротехничке
школе (тужилац извођач радова - Грађевинско
привредно друштво ''Изопром'' ДОО Чајетина).
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 5.4 Средње
образовање, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 34.409.831 динар (нови
трошакови: 444 отплата камата, 576.061 динара;
483 новчане казне и пенали по решењу судова,
148.770 динара); економска класификација 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину (извор финансирања 01) износи 1.466.839
динара (нови трошак 511 Зграде и грађевински
објекти, 1.101.939 динара), а у делу који се односи
на главу 5.41 Гимназију Параћин, апропријација за
економску класификацију 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор

финансирања 01) износи 6.894.831 динар (нови
трошакови: 444 отплата камата, 576.061 динара;
483 новчане казне и пенали по решењу судова,
148.770 динара); економска класификација 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину (извор финансирања 01) износи 1.181.939
динара (нови трошак 511 Зграде и грађевински
објекти, 1.101.939 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. 02-205 од 06.06.2017.
године, којим тражи додатна средства у износу од
1.826.770,00 динара на име: - плаћања по пресуди
Привредног апелационог суда у Београду, а у вези
реализације пројекта енергетске ефикасности на
објекту Гимназије и Машинско-електротехничке
школе (тужилац извођач радова - Грађевинско
привредно друштво ''Изопром'' ДОО Чајетина).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400761/2017-V-01 од 09.06.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-745/2017-I од 09.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи
(‘’Службени
гласник
РС’’
бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 1. Одлуке о овлашћењу Председника
општине Параћин за давање сагласности на
Правилнике о раду јавних предузећа (''Службени
лист општине Параћин'', број 2/2015), и члана 9.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.23/2015,
6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о измени Правилника о раду
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине

26.06.2017.
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Параћин у Параћину бр.56-6/16 од 06.06.2017. године
и Одлуку о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ЈП Дирекција за изградњу општине
Параћин у Параћину бр.2291-5/16 од 05.06.2017.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе и ЛЕР, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Параћин у Параћину и на
Одлуку о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ЈП Дирекција за изградњу општине
Параћин у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин у Параћину бр.56-6/16 од
06.06.2017. године и на Одлуку о изменама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП
Дирекција за изградњу општине Параћин у Параћину
бр.2291-5/16 од 05.06.2017. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Параћин у Параћину, поднело је
Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности на Одлуку о измени Правилника о раду
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине
Параћин у Параћину бр.56-6/16 од 06.06.2017.године
и Одлуку о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ЈП Дирекција за изградњу општине
Параћин у Параћину бр.2291-5/16 од 05.06.2017.
године.
У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника
општине
Параћин
за
давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-36/2017-I од 13.06.2017. године
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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), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе
I
Формира се радна група у саставу:
1. Марија Зекић , председник радне групе;
2. Војкан Ристић , члан;
3. Славка Јовановић, члан;
4. Татјана Цинцовић, члан;
5. Радомир Живковић, члан;
II
ЗАДАТАК радне групе је израда Нацрта
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
обележавању празника општине и установљавању и
додељивању награда и других јавних прзнања
општине Параћин.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-139/2017-I од 23.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи
(‘’Службени
гласник
РС’’
бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 1. Одлуке о овлашћењу Председника
општине Параћин за давање сагласности на
Правилнике о раду јавних предузећа (''Службени
лист општине Параћин'', број 2/2015), и члана 9.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.23/2015,
6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17), ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, разматрајући Одлуку о
изменама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа за
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коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину бр.226 од 23.06.2017.
године и Одлуку о измени Правилника о раду Јавног
предузећа за коришћење и управљање простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину бр.227 од
23.06.2017. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе и ЛЕР, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину и на Одлуку о
измени Правилника о раду Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој
организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину бр.226 од 23.06.2017.
године и Одлуку о измени Правилника о раду Јавног
предузећа за коришћење и управљање простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину бр.227 од
23.06.2017. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Јавно предузеће за коришћење и управљање
простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину,
поднело је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој
организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину бр.226 од 23.06.2017.
године и Одлуку о измени Правилника о раду Јавног
предузећа за коришћење и управљање простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину бр.227 од
23.06.2017.године.
У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника
општине
Параћин
за
давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-38/2017-I од 26.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16) и
Уговора о сарадњи између Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије и Општине
Параћин бр. 400-593/17-01-I од 18.05.2017. године,
Председник општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије на реализацији помоћи за
побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи
при куповини сеоских кућа са окућницом и
додатне помоћи намењене за грађевински
материјал за поправку или адаптацију предметне
сеоске куће са окућницом на територији општине
Параћин
I
Формира се Комисија у саставу:
1. Ружица Бркић, администратор у
повереништву Комесаријата за избеглице и
миграције општине Параћин, председник;
2. Татјана Жикић, дипл.правник, заменик
председника;
3. Љубиша Миљковић, дипл.инг.грађ., члан;
4. Александар Станојевић, дипл.економиста,
члан;
5. Јелена Шурлан, представник Комесаријата
за избеглице и миграције РС, члан
6. Гордана Ћушић, представник Комесаријата
за избеглице и миграције РС, заменик члана
II
Задатак Комисије је да утврди листу јединица
локалне самоуправе које испуњавају услове и
критеријуме за доделу средстава намењених за
доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у
расељеништву, за куповину сеоске куће са
окућницом и додатну помоћ намењену за
грађевински материјал за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом.
III
Комисија је обавезна да донесе Правилник о
раду који садржи: поступак рада Комисије, поступак
објављивања јавног позива, документацију потребну
за учешће на јавном позиву, услове и мерила за избор
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корисника, поступак израде и оглашавање предлога
листе, поступак подношења приговора и одлучивања
по истом, поступак израде и оглашавања коначне
листе, доношење одлуке о додели помоћи при
куповини сеоске куће са окућницом и додатну помоћ
намењену за грађевински материјал за поправку или
адаптацију предметне сеоске куће са окућницом,
друга питања од значаја за рад Комисије.
IV
Овлашћују се председник Комисије и
заменик председника Комисије за избор корисника за
употребу печата председника Општине: Република

_
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Србија- Општина Параћин- Председник општине, а у
сврху овере документације везане за рад Комисије за
избор корисника.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-140/2017-I од 26.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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