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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
27.04.2018.
Цена 240 динара

Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 27.04.2018. године, на основу члана 55.
Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 54/96,
30/10, 93/12и 101/16) и члана 32. Статута општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин", бр.
20/17) и мишљења Јавно водопривредног предузећа
''Србијаводе'' Београд Водопривредни центар
''Морава''Ниш број 3155/1 од 19.04.2018. године,
донела је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Територију општине Параћин крајем прошлог
и почетком овог века задесио је низ несрећа које су
биле узроковане природним појавама, углавном у
виду елементарних непогода, али несреће су изазване
и разним другим факторима (нпр. војнополитичким).
Штетних последица по становништво и
материјална добра је увек било – некада веома
обимних и трагичних, без обзира на узроке и врсту
несреће. Због тога, процена и могућа функционална
решења
проблема
изазваних
несрећама
и
елементарним непогодама треба да се нађу у
планским документима за ванредне ситуације, који
ће садржати:
-које превентивне мере и активности, и на који
начин, треба предузети да до идендификоване
опасности или ризика не дође, као и начине на које
ће се након престанка опасности све довести у
првобитно стање;
-које оперативне мере и активности и на који начин,
треба предузети ако је идентификована опасност
евидентно у наступању или је већ наступила и
непосредно угрожава становништво и материјална
добра.
Да би се предузеле одговарајуће мере, када се
ради о елементарним непогодама у виду поплава које
могу да наступе, Министар пољопривреде,
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шумарства и водопривреде је на основу члана 55.
став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр.
30/10, 93/12 и 101/16), донео Наредбу о утврђивању
Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018.
годину (''Службени гласник РС'' број 15/2018).
Чланом 55. став 5. Закона о водама (Сл.
гласник РС“ бр. 54/96, 30/10, 93/12 и 101/16)
прописано је да Оперативни план за воде II реда
доноси
надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе, уз прибављено мишљење Јавног
водопривредног предузећа.
Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано
је да Оперативни план за воде II реда нарочито
садржи: податке потребне за ефикасно спровођење
одбране од поплава, критеријуме за проглашавање
одбране од поплава, имена руководилаца и називе
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и
обавештавања.
1.2. ХИДРОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Општина Параћин има општи пад надморске
висине од истока према западу, са најнижом
надморском висином од 120 метара у долини реке
Велике Мораве (КО Сињи Вир), а највишом од 1.068
метара на Кучајским планинама (врх Копривино
Брдо, КО Горња Мутница). Подручје општине се
може поделити на три морфолошке целине и то на:
рељеф у речној долини (120-140 мнв), брдско
брежуљкасти-благо заталасани рељеф (140-500 мнв)
и брдско-планински рељеф (500-1068 мнв).
Хидрографску мрежу општине чине реке:
В.Морава, Црница и Јовановачка река, које
спадају у реке I реда и река Грза са потоцима који
се уливају у Црницу, или се разливају ка алувијалној
равни Велике Мораве и спадају у водотоке II реда.
Део алувијалне равни између Параћина и тока
Велике Мораве обилује мртвајама, које представљају
остатке некадашњих меандара ове реке. Повремено
је територија Општине угрожена површинским и
подземним водама, најчешће с пролећа и јесени, када
услед формирања многих бујичних водотока долази
до поплава, ређе у великим размерама. Од
повремених бујичних токова територијом протичу:
Бачијски поток, Бурдељски, Слатински и Сикирички
поток, Сињивирски 1 и 2, Цигански, Дубоки, Плитки,
Вински, Бугарски, Црквени, Рашевачки,
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Својновачки, Топлик и Честобродица. Корита ових
потока су током године углавном сува, без воде, али
приликом већих падавина постају бујични потоци и
услед недовољне пропусне моћи могу да угрозе
објекте и пољопривредно земљиште.
Шири појас долине Велике Мораве и ужи
појаси доњих токова Црнице и Грзе представљају
основне површине за пољопривредну производњу,
како морфолошки тако и по саставу земљишта.
Површине са надморском висином до 800 м повољне
су за пољопривреду и заузимају 525 км² или 96,9%
општинске територије, док површине преко 800 мнв
(употребљиве за шуме) заузимају 17 км² или 3,1%
ове територије.
ВЕЛИКА МОРАВА је водоток 1. реда, тече
правцем југ – север доносећи воду са простора јужне
и западне Србије, од Јужне и Западне Мораве и
њихових притока. На територију општине Параћин
улази код места Обреж, у потесу Кључ, на
надморској висини од 126 мнв, а излази из реона
општине Параћин у КО Сињи Вир на надморској
висини од 120 мнв, у дужини око 13 км, што на
наведеној дужини водотока чини надвишавање од 6
метара, па се тако њен водоток може сврстати у
категорију мирних водотокова. У летњем периоду
просечна ширина њеног водотока износи око 50
метара са просечном дубином воде око 1,5м, а у
зимском периоду просечна ширина водотока износи
око 70 метара са просечном дубином воде око 1,8 м.
У кишним периодима године ширина водотока расте
до 120 метара са просечном дубином воде од 4, па и
више метара.
У циљу одбране од могућих поплава дуж
водотока Велике Мораве изграђен је одбрамбени
насип. Десном обалом Велике Мораве он се протеже
од ушћа Јовановачке реке до ушћа Раванице, а левом
обалом од ушћа Трешњевачког потока до изласка из
општине Параћин.
ЦРНИЦА је водоток 1. реда и једна је од
најзначајнијих
десних
притока
Велике
Мораве. Извире у Сисевачком басену на западној
страни Кучаја. Црница је јака река која никада не
пресушује, чак и када су велике суше. Највише воде
добија у пролеће, од пролећних киша и отапањем
снега. Протиче кроз Давидовачки флувијални басен,
затим кроз Параћин и западно од њега утиче у
Велику Мораву. Дугачка је 28,6 км, а површина
слива је 338 км². Средњи проток реке је 2,5 м³/сек.
Слив добија годишње просечно 630 мм падавина.
Међу притокама највећа јој је река Грза, која такође
извире у Кучају и чини леви крак Црнице, скоро исте
јачине. Изворишни предео (врело у Сисевцу)
пошумљен је и насељен.

ЈОВАНОВАЧКА
РЕКА
извире
на
два изворишта од којих је прво око 10 километара
изнад
села Грабово, док
је
друго
изнад
села Скорица, испод врха Самањац. Оба крака се
спајају код села Нови Брачин. Река је име добила по
Јовановцу, центру Новог Брачина. Дуга је око 32
километра и улива се у Велику Мораву код
села Доњи Катун.
2. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
Подручје општине Параћин припада водном
подручју ''МОРАВА'' и дефинисано је Оперативним
планом за одбрану од поплава за 2018. годину, као
сектор М.7. Ћуприја – Параћин – Ћићевац, са
подсекторима М.7.1. и М.7.2. Правно лице задужено
за организовање и спровођење одбране од поплава на
водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ
„Морава“ из Ниша.
2.1. Садржај Оперативног плана
Оперативни план за одбрану од поплава за 2018.
годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ
ВОДА И ОД ЛЕДА;
3. ПРЕГЛЕД
ХИДРОЛОШКИХ
И
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.
2.1.1. Координатори одбране од поплава
и
помоћници
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар
уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70,
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt:
www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ
КООРДИНАТОР
ОДБРАНE
ОД
ПОПЛАВА:
Наташа
Милић,
моб.064/840-40-41,
E-mail:
natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail:
merita.borota@minpolj.gov.rs

27.04.2018.
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Драгана Јанковић, тел.011/ 311-71-79,
dragana.jankovic@minpolj.gov.rs

E-mail:

2.1.2. Главни руководиоци одбранe од поплава на
водном подручју ''МОРАВА'' и њихови заменици
ГЛАВНИ
РУКОВОДИЛАЦ
ОДБРАНЕ
ОД
ПОПЛАВА:
Горан
Пузовић,
моб.064/840-40-07,
E-mail:
goran.puzovic@srbijavode.rs
Заменик за спољне воде и загушење ледом:
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail:
zvonimir.kocic@srbijavode.rs
Заменик за унутрашње воде:
Милош Радовановић, моб.064/840-40-71, E-mail:
milos.radovanovic@srbijavode.rs
2.1.3.Правно лице надлежно за организовање и
спровођење одбране од поплава од спољних вода и
нагомилавања леда, руководилац одбране од
поплава на водном подручју и његов заменик
За водно подручје ''МОРАВА'':
Надлежно јавно водопривредно предузеће – ЈВП
''СРБИЈАВОДЕ'' ВПЦ ''МОРАВА'', Трг краља
Александра бр. 2, Ниш
Тел. 018/425-81-85, факс: 018/451 38 20, е-mail:
vpcmorava@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840 40 98, е-mail:
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК
РУКОВОДИОЦА
НА
ВОДНОМ
ПОДРУЧЈУ:
Зоран Станковиц, моб. 064/840 40 83, e-mail:
zstankovic@srbijavode.rs
2.1.4.Правно лице надлежно за организовање
одбране од поплава, руководилац одбране од
поплава на мелиорационом подручју и његов
заменик
За водно подручје ''МОРАВА''
ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'', Булевар уметности
Београд, тел. 011/311 94 00; 011/311 94 02
Е-mail: odbrana@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ:
Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98
Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК:
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83
Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs
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2.1.5.Републичка
оганизација
хидрометеоролошке послове
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надлежна

за

Републички хидрометеоролошки завод Србије, Кнеза
Вишеслава 66, Београд
Е-mail:
srhydra@hidmet.gov.rs,
WЕВ
sajt:
www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46,
Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58
руководилац ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс
011/254-27-46,
моб.
064/838-51-65,
Е-mail:
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс
011/254-27-46, моб. 064/838-52-77,
Е-mail:
jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
Перманентне
службе
РЕПУБЛИЧКОГ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА:
одељење за метеоролошко бдење:
одсек за прогнозу времена: тел. 011/305-09-68
одсек за најаве и упозорења: тел. 011/254-21-84
2.1.6 Остала правна лица задужена за спровођење
одбране од поплава
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Бојан
Томић,
моб.
064/892-67-08,
E-mail:
bojan.tomic@mup.gov.rs
Горан Николић, моб. 064/892 12 56, E-mail:
goran.nikolic@mup.gov.rs
УПРАВА ЗА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ
ЈЕДИНИЦЕ
Саша Ранчић, моб. 064/892 03 01, e-mail:
sasa.rancic@mup.gov.rs
Драган Дончевски, моб. 064/892 03 71, e-mail:
dragan.doncevski@mup.gov.rs
Владо Племић, моб. 064/892 55 28, e-mail:
vlado.plemic@mup.gov.rs
УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
Живко Бабовић, моб.064/892 94 50; Е-mail:
zivko.babovic@mup.gov.rs
Јелена Јашовић, моб. 064/892 32 79; Е-mail:
jelena.jasovic@mup.gov.rs
Горан Стојановић, моб. 064/892 86 19; Е-mail:
goran.stojanovic@mup.gov.rs
Властимир Вуликић, моб. 064/892 97 38;
vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
УПРАВА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
Братислав Ранчић, моб. 064/892 94 50; E-mail:
bratislav.rancic@mup.gov.rs
Слађана Милојковић, моб. 064/892 94 58; E-mail:
sladjana.milojkovic@mup.gov.rs
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Соња Радојковић, моб. 064/892 94 59; E-mail:
sonja.radojkovic@mup.gov.rs
Републички центар за обавештавање
Моб. 064/892 96 68; 011/228 29 33; 011/228 29 27;
факс: 011/228 29 28; E-mail: rco.svs@mup.gov.rs
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
Жељко Нинчић, тел. 313-93-35, моб. 064/892-10-16
2.1.7. Лица задужена за евидентирање података о
поплавним догађајима на водама I реда и
системима за одводњавање у јавној својини
ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'', Булевар уметности 2а,
Београд, тел. 011/311 94 00; 011/311 94 02; факс:
011/311 94 03,
Е-mail: odbrana@srbijavode.rs
WEB sajt: www.srbijavode.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Ивана Спасић, моб. 064/840 48 04, 011/201 33 59,
факс: 011/311 94 03, e-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs
ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА” и ''Ибар и
Лепенац'': Снежана Игњатовић, моб. 064/840 40 87,
e-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
ВПЦ ''МОРАВА'', Ниш, тел. 018/425 81 85, факс:
018/451 38 20, e-mail: vpcmorava@srbijavode.rs
2.1.8. Системи за заштиту од поплава – сектори,
деонице, заштитни водни објекти, штићена
поплавна подручја
ВОДНА ЈЕДИНИЦА ''Велика Морава – Ћуприја,
Параћин
ПОМОЋНИК ЗА М.6.и М 7.; Јанош Немет, моб.
064/840 41 12;
E- mail: janos.nemet@srbijavode.rs
ВПЦ ''МОРАВА'', РЈ ''Велика Морава'' Ћуприја, тел.
035/847-13 54; факс: 035/847 13 54
СЕКТОР М.6. – ВП ''ЋУПРИЈА''А.Д. Ћуприја,
тел. 035/887 15 08, факс: 035/887 10 44, e-mail:
uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, 065/601-11-80
Владан Јарамаз, моб: 065/872 40 05
Милан Цветановић, моб. 065/881 07 55
СЕКТОР М.7. ВП ''ЋУПРИЈА'' А.Д. Ћуприја, тел.
035/887-15-08, факс 035/887-10-44
е-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58

Миша Стојковић, моб. 065/881-07-55
ПОМОЋНИК за М.8.1.обј.1.: Јанош Немет, моб.
064/840 41 12, е-mail: janos.nemet@srbijavode.rs, ВПЦ
''МОРАВА'' РЈ ''Велика Морава'', Ћуприја, тел.
035/847-13-54,
СЕКТОР М.8. ВП ''ЋУПРИЈА'' А.Д. Ћуприја, тел.
035/887-15-08, факс 035/887-10-44
е-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58
Миша Стојковић, моб. 065/881-07-55
Специјализовано предузеће за извођење санационих
радова и хитних интервенција на заштитним и
регулационим објектима
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих
предузећа, механизације, опреме, материјала и алата
за одбрану од поплава: Срђан Живановић, моб.
064/840 40 97, е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
ВПЦ ''МОРАВА'' Ниш, тел. 018/425 81 85, факс:
018/451 38 20; E-mail: vpc.morava@srbijavode.sr
ВП ''ЋУПРИЈА'' А.Д. Ћуприја, тел. 035/887-15-08,
факс 035/887-10-44, е-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58
Водна јединица:
''ВЕЛИКА МОРАВА
–
ЋУПРИЈА ПАРАЋИН''
Мелиорационо подручје: ХМС
Велика Морава: ВМ 6.2.
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:
Јанош Немет, моб. 064/840 41 12, е-mail:
janos.nemet@srbijavode.rs, ВПЦ ''МОРАВА'' РЈ
''Велика Морава'', Ћуприја, тел. 035/847-13-54,
ПОМОЋНИК
РУКОВОДИОЦА
ЗА
ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб.
064/840 40 50, е-mail:zoran.ilic@srbijavode.rs,
ВПЦ ''МОРАВА'', Ниш, тел. 018/425 81 85, факс:
018/451 38 20, е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs
ВП ''ЋУПРИЈА'' А.Д. Ћуприја, тел. 035/887-15-08,
факс 035/887-10-44, е-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58
Владан Јарамаз, моб. 065/872 40 05
СЕКТОР М.7. ЋУПРИЈА – ПАРАЋИН
Сектор М.7. Ћуприја – Параћин – Ћићевац
обухвата део Велике Мораве од Ћуприје до састава
Јужне и Западне Мораве и десне притоке Велике
Мораве: Раваницу, Црницу и Јовановачку реку, у
укупној дужини од 95,52 км.
Деоница М.7.1. захвата притоке Велике Мораве од
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Ћуприје до Црнице ( Раваница, Црница, 38,31 км):
1. Леви насип уз Велику Мораву између
друмског и железничког моста код Ћуприје –
4.40 км
2. Леви насип уз Велику Мораву, од
железничког моста до села Трешњевица 5,70 км.
3. Десни насип уз Велику Мораву, потез Крајић
код Ћуприје – 2,65 км
4. Десни насип уз Рашевицу од ушћа у
В.Мораву – 1,63 км
5. Десни насип уз Раваницу – 1,63 км
6. Десни насип уз Велику Мораву кроз Ћуприју,
до железничког моста – 4,70 км
7. Десни насип уз Велику Мораву од
железничког моста до ушћа Црнице – 7,50 км
8. Десни насип уз Црницу од ушћа у Велику
Мораву, до фабрике штофова у Параћину –
4,30 км
9. Десна обала регулисаног корита Црнице кроз
Параћин – 4,30 км
10. Десни насип уз Црницу у зони ауто пута –
1,50 км
Деоница М.7.2.
– Велика Морава, Црница,
Јовановачка река, Јужна Морава
- десна обала Велике Мораве од
Црнице до састава Јужне и Западне Мораве,
57,21 км
1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Црнице до
ушћа Сикиричког потока, 8,80 км са ** десним
насипом уз Сикирички поток. 3,50 км укупно 12,30
км

_5

2. Леви насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву,
до фабрике штофова у Параћину, 4,30 км
3. Лева обала регулисаног корита Црнице кроз
Параћин, 4,30 км
4. Леви насип уз Црницу у зони ауто пута, 1,50 км
5.
Десни насип уз Велику Мораву од ушћа
Сикиричког потока до ушћа Јовановачке реке, 4,00
км са **левим насипом уз Сикирички поток, 3,50 км,
укупно 7,50 км
6. Десни насип уз Јовановачку реку од ушћа у
Велику Мораву, до железничког моста, 5,80 км
7.
Десни насип уз Велику Мораву од ушћа
Јовановачке реке до ушћа Кочанског потока 6,40 км
са ** десним насипом уз Кочански поток, 2,50 км,
укупно 8,90 км
8. Леви насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику
Мораву до железничког моста 5,80 км
9.
Десни насип уз Велику Мораву од ушћа
Кочанског потока до састава 1,86 км са ** левим
насипом уз Кочански поток, 2,50 км, укупно 4,36 км
10. Десни насип уз Јужну Мораву од састава до
Сталаћа 2,45 км

3.
ПРЕГЛЕД
ХИДРОЛОШКИХ
И
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА
1. Извештајне хидролошке станице за редовно и
ванредно осматрање водостаја у надлежности
Републичког хидрометеоролошког завода Србије
са условним водостајима
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2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког
хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима
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3. Извештајне метеоролошке станице
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4. Пунктови за осматрање ледених појава

4. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ ПОДРУЧЈА
4.1.
ГЕНЕРАЛНЕ
ПОДРУЧЈА

КАРАКТЕРИСТИКЕ

4.1.1. Географски положај
Општина Параћин се налази у средњем
Поморављу, у котлини горњег тока Велике Мораве,
на тераси реке Црнице која протиче кроз центар
града и на 130 метара релативне надморске висине.
Већим делом се налази са десне стране Велике
Мораве, на обалама њених притока: Црнице и Грзе, с
тим што су пет насеља (Cвоjнoвo, Поточац
Рашевица., Трешњeвица и Сињи Вир) на левоj
страни обале, у подножjу планине Јухор.
Територија општине Параћин има површину
од 541,7 км² са укупно 36 катастарских општина. На
територији општине се налази 35 насељених места,
са укупно 54.242 становника (по Попису становника
из 2011. год.). Општина се граничи са севера
општинама Ћуприја и Деспотовац, са истока

општином Бољевац, са југа општинама Ражањ и
Ћићевац, а са запада општинама Варварин и
Јагодина.
По географском положају подручје општине
Параћин се налази у долини Велике Мораве, између
обронака планине Јухор на западу и Кучајских
планина на истоку. Западни део општине простире се
на обронцима планине Јухор, у средишњем делу
прелази у равничарско подручје, да би источним
делом поново прешла у брдско планинско подручје.
4.1.2. Климатске карактеристике
Параћин се налази у подручју умерено–
континенталне климе, са извесним специфичностима
и карактеристикама субхумидне климе. Географски
положај и рељеф општине Параћин утичу на
формирање климе. Високе планине са југа и
југоистока спречавају утицај средњоморске климе, а
отвореност према Панонској низији ствара услове за
стварање умерено-континенталне климе са хладним
зимама и топлим летима, уз извесна одступања у
пролећном периоду године када су јача топлија

27.04.2018.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8_

_9

струјања са југа. Око 40% периода године је
ветровито, а 60% је без ветрова (тишина).
Кошава је југоисточни ветар, који дува са
Карпата. Доноси суво и хладно време и има велики
утицај на локалну климу. Најчешће дува током
јесени и зиме. Удари ветра могу достизати брзину и
до 70 км/час, мада се просечна брзина ветра креће
између 25 и 45 км/час.
Северац – је хладан и сув ветар који долази
са севера, вероватно као скуп ветрова који дувају са
Татри и источних обронака Алпа.
Јужни ветар – је у народу познат као
Југовина или Југ, топао и сув (ређе влажан) ветар.
Дува долином Јужне и Велике Мораве.
Западни ветар – је хладан и релативно
влажан ветар. Долази са босанских планина,
најчешће дува и са собом доноси падавине: кишу,
град или снег.
Моравац – је хладан и сув ветар који дува са
севера, долином Велике и Јужне Мораве.
Представља скуп кошаве, северца и западног ветра.
Долази речним долинама, а захвата и по више
десетина километара источно и западно.
Југозападни ветар – је топао (врло ретко
хладан) и влажан ветар. Долази са Јадранског мора и
дува у југозападној Србији, некад и у Поморављу.
Средња годишња температура ваздуха износи
11,2–11,7°C. Средње месечне температуре ваздуха се
крећу од - 0,8 °C у jануару, до + 22,2 °C у јулу.
Просечна годишња количина падавина на територији
општине Параћин износи 631,9 мм/м². Најбогатији
падавинама је месец мај са просечним падавинама од
78,9 мм, а најсувљи март са 35,8 мм и септембар са
просечном вредношћу 39,2 мм/м².
Расподела по годишњим добима показује да
је највише падавина у летњем периоду са просечном
количином од 176,8 мм. После лета најкишовитије је
пролеће са 170,5 мм, затим јесен са 148,8 мм, а
најмање падавина има зими 135,8 мм.

Најчешћа плављења се јављају у пролеће кад
почне да се отапа снег са околних брда и планина
или кад дође до обилнијих пролећних падавина, али
и у јесен када крену да падају јесење кише.

Oпштина Параћин лежи на раскрсници врло
важних међународних саобраћајница: на 156.
километру међународног пута Е–75 (коридор 10) ка
Нишу и Блиском истоку, на почетку међународног
пута Е–761 за Зајечар и Бугарску, на прикључку за
саобраћајницу ка Крушевцу, Краљеву, Црној Гори и

Федерацији БиХ.
У општини Параћин укупно постоји:
180 км локалних путева, од којих око 90 км (око 60
%) са савременом асфалтном подлогом;
63,2 км регионалних путева, од којих око 53 км (око
85 %) са савременом асфалтном подлогом;

4.1.3. Рељеф са хидрографском мрежом
Параћин се развио у алувијалној равни реке
Велике Мораве и њене притоке Црнице. То су остаци
старих речних тераса, које се постепено уздижу од
коте 124,5 метара надморске висине (у даљем тексту
„мнв“) до 160 мнв. Алувијална раван и ниже речне
терасе углавном су покривени алувијалним
седиментима. То су претежно шљункови, пескови и
глине. Ниско побрђе источног обода котлине такође
је изграђено од ових седимената. Изузетак чини
комплекс Чукаре, узвишење са котом од 329 мнв.
Овај комплекс је изграђен од старијих пелеозојских
стена и у овим стенама је усечена клисура реке
Црнице.
Хидрографску мрежу општине чине реке:
В.Морава, Црница и Јовановачка река, које спадају у
реке I реда и река Грза са потоцима који се уливају у
Црницу или се разливају ка алувијалној равни
Велике Мораве и спадају у водотоке II реда.
Повремено је територија Општине угрожена
површинским и подземним водама, најчешће с
пролећа и јесени, када услед формирања многих
бујичних водотока долази до поплава, ређе у
великим размерама.
4.1.4. Саобраћајна инфраструктура и систем веза
На
територији
општине
Параћин
функционише друмски и железнички саобраћај, Код
процењивања могућих опасности од елементарних
непогода и других несрећа у области саобраћаја,
значајно је указати на следеће објекте:
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41 км магистралних путева.
Мере које се морају предузети у циљу
очувања постојеће саобраћајне инфраструктуре су
пре свега редовно и квалитетно одржавање коловоза
(крпљење рупа), одржавање банкина, јаркова,
пропуста, сечење шибља, дрвећа и другог растиња.
То се мора одвијати континуирано и мора бити
планирано у свим годишњим програмима.
4.1.5. Пољопривредно земљиште
Општина Параћин располаже са 31.512.670
хектара пољопривредног земљишта. Просечна
величина поседа је 3,12 хектара, а просечна величина
парцела је 0,26 хектара. Заступљено је 8 класа
земљишта од којих је најбројнија IV катастарска
класа на површини од 7 515,17 ха. Од култура су
најзаступљеније њиве.
Примена
савремене
механизације
у
пољопривредној производњи захтева и уређивање
путева и саобраћајница у складу са тим потребама, те
се у те сврхе издвајају значајна средства. Стање
постојећих пољских путева захтева редовно
одржавање и уређење путне мреже. Спровођењем
поступка арондације земљишта, извршено је и
детаљно планирање пољских путева, који су према
досадашњој пракси углавном прилагођавани и
померани сходно потребама самих корисника и
власника
пољопривредног
земљишта.
У
катастарским општинама у којима је спроведена
комасација, или се тренутно ради комасација,
пољски путеви су детаљно испланирани и чине једну
целину са осталим површинама.
Брдско-планинско подручје општине је
подложно ерозији, посебно у К.О. Г.Мутница, Грза,
Сисевац, Клачевица, где се врши подизање шумских
засада, гајење вишегодишњих засада и засејавање
пашњака да би се спречила ерозија земљишта.
4.2. Процена угрожености
4.2.1. Процена сливних подручја и процена могуће
угрожености
Историјат поплава, нарочито у задњих 30
година, указује на чињеницу да су поплаве на овом
подручју и даље могуће, без обзира на уређивање
водотока Велике Мораве, Црнице и њихових
притока. То је потврдила и елементарна непогода поплава која је задесила општину Параћин 15. маја
2014. године.
Појава великих вода дешава се два пута
годишње и то: у пролеће и у јесен. Велике воде
потока јављају се у марту и последица су падавина
које се углавном јављају у овом месецу. Други
максимум јавља се у новембру. Ипак највеће
количине воде потоци спроведу у пролеће.
На територији општине Параћин постоји

више бујичних потока. Њихова карактеристика је да
су кратког тока, да се брзо формирају и да услед тога
имају велику разорну моћ, па су поплаве могуће у
делу града према насељу Текија и Стришком насељу
где највише проблема прави Бурдељски поток.
Најчешћи узроци опасности од поплава су: мала
пропусна моћ водотокова у зонама мостова и прелаза
преко водотокова у насељима, оштећени насипи,
висок ниво подземних вода, појава леда на
водотоцима и његово покретање услед наглог
отопљења и стварање брана или чепова на
водотоцима обично у захвату мостова.
У време високог водостаја Велике Мораве и
топљења снега долази до појаве високог нивоа
подземних
вода
које
изазивају
плављења
пољопривредног земљишта углавном у захвату
водотока Велике Мораве, при чему су углавном
поплављене обрадиве површине. До нагомилавања
леда на водотоцима може доћи након екстремно
ниских температура при чему се водотоци заледе, а
онда након наглог отопљавања и топљења снега,
долази до покретања леда и подизања нивоа воде,
што доводи до плављења.
Акумулациона језера на територији општине
Параћин су :
- два вештачка језера на горњем току реке Грзе
са бетонском браном. Уколико би дошло до
евентуалног пуцања брана, било би угрожено
викенд насеље које се налази низводно.
4.3. Критеријуми и услови за проглашење одбране
од поплава на водама II реда
Уобичајени приступ одбрани од великих вода
на већим рекама са увођењем степена редовне и
ванредне одбране није могуће приметити код
водотока са бујичним хидролошкo - хидрауличким
режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих
вода најчешће не оставља довољно времена ни за
проглашавање одбране од поплава.
Критеријум проглашења може бити само
хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне
кише у односу на степен засићености тла и
очекиваних (прогнозираних) водостаја на рекама.
На основу анализе узорка до сада
забележених бујичних поплава и базе осмотрених
података предложени су критеријуми за алармирање
система за рану дојаву бујичних поплава. Како је
утврђено да постоји директна веза између висине и
интензитета кише и протицаја, потребно је
дефинисати критеријуме за алармирање на основу
падавина и критеријуме на основу водостаја.
Критеријуми ће имати 3 степена:
1. аларм I реда (упозорење)
2. аларм II реда
3. аларм III реда

27.04.2018.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8_

Критеријуми за алармирање на основу падавина
су:
- Сигнал аларм I реда, упозорења се емитују
одговорном људству када пада киша просечног
интензитета преко 20 мм/30 мин
- Сигнал аларма II реда се емитује одговорном
људству када пада киша просечног интензитета
преко 30 мм/30 мин
- Сигнал аларма III реда се емитује када киша има
просечни интензитет преко 40 мм/30 мин и траје
дуже од 1. сата.
Критеријуми на основу водостаја:
- Сигнал аларма I реда се емитује тек када водостај
достигне 0,5 м у кориту водотока на мерном
месту
- Сигнал аларма II реда се емитује када водостај
пређе 1,0 м
- Сигнал аларма III реда се емитује када водостај
пређе 1,5 м
У већини бујичних поплава до сада, на
подручју Општине Параћин нису предузимане
никакве превентивне мере одбране, већ су само
саниране последице поплава.
4.4. Оперативне мере заштите од поплава
Штаб за ванредне ситуације доноси наредбе о
предузимању превентивниох мера у складу са
условима и критеријумима утврђеним Оперативним
планом одбране од бујичних поплава за 2018. годину,
а то су:
А) Праћење водостаја и процена угрожености од
поплава,
Б) Увођење сталног дежурства
В) Ангажовање водопривредних организација за
одбрану од поплава у складу са утврђеним
плановима
Г) Обустављање и ограничавање саобраћаја на
комуникацијама на подручју угроженoм од поплава
Д) Ангажовање на одбрани од поплава предузећа
која располажу покретним средствима неопходним у
изради насипа, просека, и др. радова битних за
одбрану од поплава
Ђ) Ангажујe додатну радну снагу и материјално –
техничка средства ради ефикаснијег спровођења
одбране
Е) Одређују се места за евакуацију становништва и
материјалних добара из подручја угроженог
поплавом
Ж) Снабдевање здравом пијаћом водом подручја
угрожена од поплава
З) Информисање и едукација јавности
Одбрана од бујичних поплава организује се и
спроводи кроз неколико фаза:
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4.4.1. Превентивне мере заштите од поплава
У одбрани од поплава, највећи значај имају
превентивне мере заштите, које морају обухватити
просторну целину водотока, приобаља и слива.
Основни циљ превентивних мера састоји се у
смањењу вероватноће појаве изливања великих вода
и редукцији потенцијалних штета од поплава.
Трошкови превентивних мера су велики и захтевају
период реализације од неколико година.
Органи ЈЛС и друга правна лица приликом
обезбеђења заштите од елементарних непогода и
других несрећа, приоритетно спроводе превентивне
мере заштите у складу са својим надлежностима.
Активност виталних система и континуитет у раду
(медицинска служба, заштита од пожара, полиција и
др.) су врло битни за све време трајања поплава. У
оквиру одбране од поплава морају се благовремено
предузети одређене активности на комуналној
инфраструктури – електричним и водоводним
инсталацијама, како би се елиминисала опасност по
људске животе и ублажила материјална штета
(одговорни у виталним органима унапред дефинишу
где, ко и када треба да изврши прекид снабдевања и
поновно
укључење
електричне
енергије
и
инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја
предузеће хитне и неопходне мере како би се
спречило загушење и прекид комуникација,
нарочито
у
време
евентуалне
евакуације
становништва из угроженог подручја. Контрола
саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава,
дакле у свим фазама одбране од поплава.
На свим водотоцима II реда на територији
Општине Параћин потребно је планирати чишћење
корита и растиња у кориту река, у складу са
финансијским средствима планираним Буџетом
општине Параћин за текућу годину. Обзиром да се
заштита одбране од поплава, бујица и других
нерегулисаних водотока, у Месним заједницама
врши преко Председника савета месних заједницаповереника, уколико средства предвиђена Буџетом
општине нису довољна за чишћење водотока,
повереници ће позвати волонтере и локално
становништво да очисте водотоке и уклоне растиње
и препреке које онемогућавају нормални проток воде
кроз корито водотока.
Предузимањем превентивних мера, не може
се сасвим елиминисати опасност од поплава.
Неопходно је предвидети и организовати ''пасивну
одбрану''. Реализација планираних активности зависи
од конкретне ситуације и процене величине
поплавног таласа.
Кроз израду и усвајање просторних планова
надлежних органа локалне самоуправе треба
уградити све захтеве заштите од поплава:
1. Кроз урбанистичко уређење насеља,
насељених места и индустријских зона, обезбедити
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прилагођавање захтевима заштите становника и

материјалних добара од поплава
2. Планирати израду одбрамбених насипа
тамо где недостају, обало – утврде и одржавање
постојећих
3. Изградња канала за одвођење воде и
њихово одржавање
4. Оспособљавање штабова цивилне заштите
за руковођење акцијама заштите и спасавања од
поплава
5. Израда планова заштите спасавања од
поплава
4.4.2. Редовна одбрана од бујичних поплава
На основу добијених информација од
Републичког
хидрометеоролошког
завода
о
падавинама у сливу и наглом порасту водостаја,
Штаб за ванредне ситуације процењује степен
опасности, активира надлежно људство, потребне
мере и механизацију, а ако очекивана поплава
превазилази одбрамбене капацитете проглашава
ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП–а,
Ватрогасно спасилачки вод за одбрану и спашавање,
цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна
предузећа и друго.
У току редовне одбране од бујичних поплава
предузимају се мере осматрања и праћења кретања
водостаја и по потреби мере неопходне за
спречавање нежељених појава.
Током редовне одбране од поплава Штаб
обезбеђује свакодневно праћење ситуације од стране
комуналне инспекције која обилази терен у периоду
од 7,00 до 24,00 часова, а затим обилазак терена и
праћење ситуације преузима полицијска станица у
периоду од 24,00 до 7,00 часова.
Повереницима цивилне заштите се налаже да
прате стање водотокова на територији своје Месне
заједнице и да о било каквом проблему обавештавају
Кол – центар.
4.4.3. Ванредна одбрана од бујичних поплава
Ванредна одбрана од бујичних поплава се
проглашава када изграђени системи за одводњавање
и канализациона мрежа нису у могућности да у
задовољавајућем року одведу поплавне воде са
угроженог подручја, где постоји ризик од
угрожавања сигурности грађана и штета на
материјалним добрима. Тада Штаб за ванредне
ситуације налаже ЈП ''Дирекцији за изградњу
општине Параћин'', ЈП ''Водовод''- Параћин и ЈКП
Параћин, да ставе у стање приправности
механизацију и људство и припреме џакове за песак,
ради предузимања потребних мера на заштити од
поплава.

Мере у току ванредне одбране од бујичних
поплава
- мере непрекидног осматрања и праћења кретања
водостаја, појава и стања заштитних објеката
- мере и радови за очување стабилности
заштитних објеката и за отклањање нежељених
појава
- мере непрекидног осматрања, обавештавања и
упозоравања локалне самоуправе и јавности на
опасност од поплава
- мере на отклањању последица у водотоку и на
постојећим заштитним објектима.
Ванредна ситуација услед појаве бујичних
поплава и мере које се предузимају
Ванредно стање услед бујичних поплава
настаје када није могуће са људством, средствима и
постојећим капацитетима за одбрану отклонити
опасност од поплава ширих размера. Штаб за
ванредне ситуације предлаже председнику општине
хитно проглашење ванредне ситуације одбране од
поплава на угроженој територији. Неопходно је
ангажаовање додатне радне снаге и механизације,
ради предузимања већих радова (прокопавања нових
канала, ангажовања покретних црпних агрегата и
сл.).
Активирање и употребу правних субјеката
наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У
случају потребе за ангажовањем додатних правних
лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку
Штаба, овлашћен је председник општине да са
ангажованим правним лицима склопи уговор.
Средства за надокнаду трошкова насталих
ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се
из буџета општине.
Предузимају се мере организоване евакуације
становништва и имовине, уз благовремено
обавештавање и упозоравање локалне самоуправе и
јавности на опасност од поплава, а непосредно после
проласка великих вода, предузимају се неопходне
мере на отклањању последица на поплављеном
подручју, у водотоку и на постојећим заштитним
објектима.
4.5. Руковођење одбраном од поплава
За координацију одбране од поплава на
јединственом водном ппростору Републике Србије
задужен је главни координатор одбране од поплава,
који има своје помоћнике.
За координацију одбране од поплава за
територију ЈЛС задужен је члан штаба за ванредне
ситуације надлежан за мере заштите од поплава.
На водном подручју Морава, где спадају
реке Велика Морава и Црница (као воде I реда)
одбрану од поплава организује и спроводи ЈВП
„Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ из Ниша.
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Одбраном од поплава на водама I реда
(Великој Морави и Црници), главни руководилац

8. привремену забрану кретања у угроженим
подручјима

одбране од поплава надлежан је:
- да руководи на територији за коју је основано јавно
водопривредно предузеће,
- да на предлог команданта Штаба нареди у случају
потребе отварање хаваријског пропуста за проток
поплавног таласа на прузи Параћин – Поповац,
- да на предлог команданта Штаба нареди у случају
потребе отварање хаваријског пропуста за проток
поплавног таласа на прузи Београд – Ниш.
Одбраном од поплава од унутрашњих вода на
мелиорационом подручју руководи руководилац
одбране од поплава на мелиорационом подручју,
који има заменика и помоћнике.
Надлежни руководилац одбране од поплава
дужан је да надлежном штабу за ванредне ситуације
и надлежној служби даје стручне предлоге по фазама
одбране од поплава у циљу предузимања мера и
активности за одбрану од поплава. Одбрану од
поплава организује и спроводи ЈЛС на својој
територији, у складу са општим планом,
републичким оперативним планом и локалним
оперативним планом.

9. обезбеђење обавезног поштовања наређених
мера од стране становништва и правних
лица, у организовању и спровођењу
евакуације и других активности у заштити и
спасавању
10. у случају потребе отварање хаваријског
пропуста за проток поплавног таласа на
прузи Параћин - Поповац
11. у случају потребе отварање хаваријског
пропуста за проток поплавног таласа на
прузи Београд - Ниш
12. и друге мере

4.5.1. Штаб за ванредне ситуације
Решењем Скупштине општине Параћин бр.
217-5/2010-01-II од 15.09.2010. године, образован је
Општински штаб за ванредне ситуације, који има
задатак да руководи и координира активностима у
вези са спасавањем и заштитом у ванредним
ситуацијама. Општински штаб за ванредне ситуације
је формиран на основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама и у складу са чланом 8. Уредбе о саставу
и начину рада штаба за ванредне ситуације
(''Службени гласник РС'' бр. 98/2010), а надлежност
је дефинисана чланом 34. и 35. Закона о ванредним
ситуацијама.
Општински штаб у случају ванредне
ситуације може предложити председнику да нареди
спровођење следећих мера:
1. мобилизацију јединица цивилне заштите
опште намене, грађана и материјалних
средстава
2. ангажовање оспособљених правних лица
3. увођење дежурства правним лицима
4. посебан
режим
обављања
одређених
комуналних делатности
5. евакуацију становништва
6. одређивање другачијег распореда радног
времена
7. посебне приоритете у испоруци комуналних
и других производа и прижању услуга ( воде,
грејања, гаса, електричне енергије, градског
превоза, железничког и друмског превоза и
тд.)

Штаб је на својој седници од 20.11.2012.
године донео Закључак о образовању стручно –
оперативног тима за заштиту и спашавање од
поплава на територији општине Параћин.
Задатак овог тима је:
1. обилажење насељених места и атара – угрожених
подручја од поплава
2. сагледавање ситуације на терену – обрадивих
површина под водом и угрожених објеката од вода
3. сачињавање прегледа најугроженијих делова
општине;
4. успостављање сарадње са водопривредним
предузећима и хидрометеоролошким заводом
5. праћење информација о могућим падавинама на
територији општине
6. праћење стања водотока и њихова процена
7. извештавање начелника Општинског штаба за
ванредне ситуације о свом раду и прикупљеним
информацијама
8. предлагање мера у циљу заштите и спасавања,
свако из свог домена
9. поступање по наредбама, закључцима и
препорукама Општинског штаба за ванредне
ситуације
Општински штаб за ванредне ситуације на
својој седници одржаној 20.02.2018. године, увео је
приправност свих надлежних субјеката, а у циљу
предузимања превентивних и оперативних мера
заштите становништва и материјалних добара на
територији општине Параћин, од снега, снежних
наноса и ледених дана. На основу РХМЗС упозорења
уведена је приправност:
- Јавним предузећима – дат је налог Јавном
комуналном предузећу и ЈП ''Водовод'' да провере
исправност својих машина које ће се користити у
случају одбране од поплава, као и да одреде лица
која би била дежурна у тој ситуацији
- Комуналној инспекцији и Стручно –
оперативном тиму за заштиту од поплава, који су у
обавези да изврше обиласке критичних локација на
водотоковима II реда, да провере могућа загушења
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протицајних профила водотокова и поднесу извештај
Штабу за ванредне ситуације.

поплава.

-Обавештен је МУП да је потребно да
обезбеде лица која ће бити дежурна у време
наступања опасности од поплава
-Обавештени су повереници и њихови
заменици о обавези обавештавања било каквих
промена на водотоцима

Повереници обављају следеће послове у свим
фазама одбране:
-Врше непосредан увид у стање на
поплављеном подручју и достављају информације
штабу;
-Предлажу спровођење радова и мера на свом
терену у зони одбране на водотоку;
-Организују и руководе хитним радовима и
мерама у свом реону;
-Извештавају помоћника о предузетим
мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и друго;
-Спроводе евакуацију становништва и стоке
на подручјима својих месних заједница заједно са
штабовима.
Заштиту одбране од поплава, од бујица и
других нерегулисаних водотока у Месним
заједницама врши се преко Председника савета
месних заједница-повереника, а на основу наредби
стручно-оперативнихог тима за одбрану од поплава,
као и наредби Општинског штаба за ванредне
ситуације (Списак Месних заједница са подацима и
одговорним лицима у Прилогу).

4.5.2. Задаци команданта, заменика команданта,
начелника и повереника штабова
Командант Штаба
Командант Штаба је председник општине
Саша Пауновић, који:
-Сазива и председава седницама Штаба
-Обезбеђује услове за реализацију програма
мера и активности за информисање и едукацију
јавности;
-Организује у сарадњи са другим субјектима
и спроводи програм мера и активности за обезбеђење
прихватних центара за прихват људи и имовине у
ванредним условима;
-Прати реализацију радова у складу са
усвојеним плановима рада;
-Даје предлог надлежном органу за
евакуацију становништва и имовине у ванредним
околностима у координацији са Штабом за ванредне
ситуације;
-Даје предлог за проглашење ванредне
ситуације;
-Обезбеђује услове за спровођење мера и
руководи активностима и радовима на отклањању
последица поплава по престанку опасности.
Заменик
команданта
Штаба
је
заменик
председника Томислав Шалетић, који у одсуству
команданта штаба или по његовом налогу у свему га
замењује.
Начелник штаба је Начелник општинске управе
Данијела Радоњић, која у фазама припрема за
одбрану од поплава врши следеће послове:
-Врши непосредан увид стања на угроженом
подручју у сарадњи са Штабом и предлаже потребне
мере;
-Спроводи наредбе Штаба, информише га о
стању на терену и прелаже предузимање радова и
мера који изискују материјалне трошкове у току
одбране као и за отклањање последица поплава;
-Организује реализацију потребних мера за
неопходне и хитне радове на угроженим подручјима,
по добијању сагласности руководиоца штаба;
-Води евиденцију о предузетим радовима и
мерама и утрошеним средствима у току одбране и
отклањању последица поплава и подноси извештај
команданту Штаба у току и по завршетку одбране од

4.6.

Задаци, одговорност и координација
субјеката руковођења у одбрани од
поплава
Активност виталних система и континуитет у
раду (медицинска служба, заштита од пожара,
полиција и др.) су врло битни за све време трајања
поплава. У оквиру одбране од поплава морају се
благовремено предузети одређене активности на
комуналној инфраструктури – електричним и
водоводним инсталацијама, како би се елиминисала
опасност по људске животе и ублажила материјална
штета (одговорни у виталним органима унапред
дефинишу где, ко и када треба да изврши прекид
снабдевања и поновно укључење електричне
енергије и инсталација). Одговорни за контролу
саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како
би се спречило загушење и прекид комуникација,
нарочито
у
време
евентуалне
евакуације
становништва из угроженог подручја. Контрола
саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава,
дакле у свим фазама одбране од поплава.
4.6.1.

Евакуација становништва угроженог од
поплава
Заштита и спасавање од поплава подразумева
спасавање људи и материјалних добара који могу
бити угрожени поплавама изазваним: изливањем
река из корита, бујичним водама, подземним водама,
леденим баријерама и другим несрећама на води.
Примарна последица поплаве је плављење
површина и објеката, угрожавање становништва и
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сточног фонда, оштећење или прекид саобраћајница.

Плављење површина и објеката увек изазива
велику материјалну штету, а оштећење или прекид
саобраћајница ометају нормалан живот и рад
становништва, нарочито у делу функционисања
установа, институција и услужних делатности.
Секундарне последице поплаве могу бити
обимне и по структури врло различите због:
-могућег рушења стамбених, привредних и
других објеката,
-могућег прекида снабдевања електричном
енергијом (рушење или потапање електро - водова и
инсталација),
-могућег присуства опасних материја на
поплављеним површинама и у објектима (складишта,
апотеке и сл),
-могућег загађења воде за пиће на неким
извориштима,
-стварања услова за појаву епидемије.

служби у случају прекида снабдевања водом и
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електричном енергијом) и повратак евакуисаног
становништва по налогу Штаба.
У зависности од степена опасности и могућих
последица, евакуација може бити делимична или
потпуна. Евакуација од поплава врши се померањем
угроженог становништва, стоке и материјално
техничких средстава на ближа безбедна подручја,
код комшија или родбине угрожених. Евакуација се
спроводи на основу наређења Општинског Штаба за
ванредне ситуације јединице локалне самоуправе.
Приоритет у евакуацији имају: особе са
инвалидитетом, болесна лица, трудне жене, мајке са
децом до 15 година старости, особе старије од 65
година (мушкарци), односно 60 година (жене).
4.6.2. Објекти за склањање, збрињавање и смештај
становништва

Поплаве на територији Општине, могу
угрозити:
-око 3 800 домаћинстава са око 14.000
становника;
-око 2000 - 3000 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта.
На основу добијених информација од
Републичког
хидрометеоролошког
завода
о
падавинама у сливу и наглом порасту водостаја,
Штаб за ванредне ситуације процењује степен
опасности, активира надлежно људство, потребне
мере и механизацију, а ако очекивана поплава
превазилази одбрамбене капацитете проглашава
ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а,
Ватрогасно спасилачки вод за одбрану и спашавање,
цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна
предузећа и друго. Битно је благовремено
алармирање јавности и становништва на угроженом
подручју преко локалних медија, јер за кратак
временски период становништво мора спремно
дочекати наредбу о евакуацији. Главни кораци у
операцији
спашавања
становништва
су:
идентификација простора који се евакуише,
формирање центра за пријем и привремени боравак
угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ,
против пожарна заштита, интервенција комуналних

Објекти за здравствено обезбеђење угроженог
становништва
Здравствствене установе су: Дом здравља,
Болница, Градска апотека и Амбуланте приватне
праксе и хумане апотеке (око 15) чији се број стално
мења.
Оспособљена правна
спасавање,
одређена
Општине Параћин

лица за заштиту и
одлукама
Скупштине
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Активирање и употребу правних субјеката наређује
Општински штаб за ванредне ситуације. У случају
потребе за ангажовањем додатних правних лица за
потребе заштите и спасавања, а на препоруку Штаба,
овлашћен је председник општине да са ангажованим
правним лицима склопи уговор. Средства за
надокнаду
трошкова
насталих
ангажовањем
додатних правних лица обезбеђују се из буџета
општине.
4.6.3. Потребна механизација и опрема
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране
од поплава на располагању је механизација Јавних
предузећа.
Механизација је у погонској спремности и зависно
од потребе може се у потпуности ангажовати.
Алат за спровођење одбране од поплава наменски
опредељен не постоји. У интервенцијама се користи
алат предузећа који је у свакодневној употреби.
Материјал за спровођење одбране од поплава
постоји на локалним позајмиштима и депонијама
предузећа, исти одговара намени и може се
обезбедити по потреби као и што је до сада при
интервенцијама коришћен.
За потребе одбране од поплава укључиће се и друге
фирме и власници који поседују потребну
механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе,
тракторе, камионе и остало).

Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава на
пољопривредном
земљишту
обезбеђује
ЈВП
"Србијаводе" – Београд.
Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним
местима (кишна канализација, унутрашње воде)
обезбеђује општинска управа, односно месна
заједница или комунално предузеће.
Финансијска средства за покривање трошкова за
време ванредне ситуације обезбеђује општина из
својих средстава као и од средстава Републике
намењених отклањању штета од елементарних
непогода.
Средства за извршење овог плана обезбеђују се из
средстава буџета општине Параћин.
4.6.4. Списак правних лица од посебног значаја за
заштиту и спасавање од поплава
I Организационе јединице МУП-а
1. Одељење за ванредне ситуације
II Правосудни органи
1. Основни суд у Параћину
2. Прекршајни суд Параћин
3. Основно јавно тужилаштво
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III Органи Јединице локалне самоуправе

IV Организационе јединице великих техничких
система
1. ЕПС – ЕД Параћин - пословница Параћин
2. ПТТ ТЕЛЕКОМ - пословница Параћин
3. СРБИЈА ШУМЕ - Шумска секција Параћин
4.7 ФИНАНСИРАЊЕ
Одбрану од поплава на водотоковима I реда на
територији општине Параћин, финансира и спроводи
ЈВП ''Србијаводе'' - ВПЦ „Морава“ Ниш.
Одбрану од поплава на водотоковима II реда на
територији општине Параћин, финансира и спроводи
јединица локалне самоуправе, у складу са Општим
планом за одбрану од поплава и Оперативним
планом за одбрану од поплава.
У току 2017. године Управа за инвестиције и
одрживи развој је финансирала:
- Израду пројектно – техничке документације за
регулацију реке Грзе кроз Давидовац у висини од
166.800,00 динара
- Израду пројектно – техничке документације за
регулацију реке Црнице од железничког моста у
Главици до ушћа са реком Грзом у износу од
126.000,00 динара
- Текуће одржавање канала и водотокова –
чишћење потока у МЗ Стрижа и Текије у износу од 1.
648.000,00 динара
- Одржавање система за рану дојаву од бујица
274.560,00 динара
-Текуће поправке и одржавање објеката на јавним
површинама - канали у МЗ Лешје, Голубовац, Доња
Мутница и Горња Мутница у износу 139.000,00
динара
У току 2017. године Буџетски фонд за заштиту
животне средине је:
- Извео радове на уређењу и изградњи канала за
одвод атмосферских и бујичних вода у сеоским МЗ
Извор, Клачевица, Својново, Текија, Дреновац,
Голубовац, Лешје и Поточац у износу од
10.194.112,84 динара
финансирао техничку контролу пројеката и
стручни надзор на извођењу радова на уређењу и
изградњи канала за одвод атмосферских и бујичних
вода у сеоским МЗ Извор, Клачевица, Својново,
Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и Поточац у
износу од 233.982,72 динара
Финансијским планом Управе за инвестиције и
одрживи развој за 2018. годину планирано је:
- Израду пројектно – техничке документације за
регулацију реке Црнице од железничког моста у
Главици до ушћа са реком Грзом у износу од

-
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827.000,00 динара
Израду пројектно – техничке документације за
уређење водотокова – канал до Јаза у износу од
166.800,00 динара
Текуће одржавање канала и водотокова –
чишћење потока у МЗ Стрижа и Текије у износу
од 900.000,00 динара
Одржавање система за рану дојаву од бујица у
износу од 228.000,00 динара
Текуће поправке и одржавање објеката на
јавним површинама - канали у МЗ Лешје,
Голубовац, Доња Мутница и Горња Мутница у
износу 1.247.000,00 динара

Финансијским планом
Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2018. годину планирано
је:
- Извођење радове на уређењу и изградњи канала
за одвод атмосферских и бујичних вода у
сеоским МЗ Извор, Клачевица, Својново,
Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и Поточац
у износу од 10.270.000,00 динара – по уговору
из 2017. године
- Техничка контрола пројеката и стручни надзор
на извођењу радова на уређењу и изградњи
канала за одвод атмосферских и бујичних вода у
сеоским МЗ Извор, Клачевица, Својново,
Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и Поточац у
износу од 100.000,00 динара – по уговору
из 2017. године
- Израду пројектно – техничке документације за
уређење канала и бујичних водотокова у МЗ
Давидовац - Инвестиционо одржавање «Јаз» у
Давидовцу у износу од 80.000,00 динара
- Израду пројектно – техничке документације за
уређење канала и бујичних водотокова у
сеоским МЗ у износу од 400.000,00 динара
Са Владом швајцарске конфедерације, Владом
Републике Србије и Општином Параћин, закључен је
Споразум о пројекту смањења ризика од
елементарних и других непогода у општинама у
Србији, по коме 2.585.000,00 CHF обезбеђује Влада
швајцарске конфедерације, а 517.000 CHF је
допринос Општине Параћин. Доприноси ЈЛС ће бити
неновчани
(израда
техничке
документације,
управљање процедуром набавке, надзор радова,
процедуре добијања дозвола) и у новцу. Општи циљ
Пројекта је јачање отпорности и спремности
становништва за реаговање у случају опасности.
Конкретније, биће повећан капацитет речног
протицаја кроз општину Параћин и скраћено време
за спровођење евакуације у општини у случају
општине. Пројекат треба да се реализује до краја
2020. године.
Такође је потписан Споразум о заједничком
финансирању
пројекта
''Реконструкција
инфраструктуре за заштиту од поплава на територији
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општина
Ваљево,
Параћин
и
Свилајнац''.
Инвенститор је ''Србијаводе'', а потписници уговора
су још: Република Србија, Општине Ваљево,
Параћин и Свилајнац и Аустријска агенција за развој.
За Општину Параћин је издвојено 3.900.000 еура, а
пројекат треба да се заврши до краја 2019. године.
Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси
угрозе
насеља,
индустријска
постројења,
магистралне и локалне путеве, додатна средства за
изградњу објеката и извршење радова на санирању
ових процеса, обезбедиће се из буџета општине, са
позиције ''сталне буџетске резерве''.
5. ТЕХНИЧКИ ДЕО
5.1. Водотоци II реда од значаја за одбрану од
поплава
Одредбама Закона о водама („Сл. гласник
РС“ бр 30/2010 и 93/12) извршена је подела
површинских вода према значају које имају за
управљање водама на воде I реда и воде II реда на
основу утврђених критеријума:
-положаја водотока у односу на државну
границу
-величине и карактеристике слива
-карактеристике
водотока
са
аспекта
коришћења вода, заштите вода и заштите од вода.
Овим планом обухваћени су следећи
водотоци II реда који су од значаја за одбрану од
поплава на територији општине Параћин:
ПОТОК СИЊИ ВИР 1
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
део Јухорског слива
дужина:
1000м
корита
је
препознатљиво
објекти:
пропуст квадратног пресека на
регионалном путу
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Сињивирски поток -1 протиче кроз северни
део насеља (поред границе са атаром насеља
Дворица). При појави бујичних великих вода прелива
преко пута. Низводни прелив преко пута је каскадан
висине око 2.5м. Иначе, мале воде се преводе испод
пута пропустом квадратног пресека. Низводно од
пута је видљива дубинска ерозија тј. спуштање дна
- Потребно је планирати повремено чишћење
корита од растиња
ПОТОК СИЊИ ВИР 2
1. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Сињивирски поток - 2 пролази кроз средину насеља.
При појави бујичних великих вода прелива преко

пута док се мале воде преводе испод пута пропустом
кружног пресека са узводним шахтним уливом са
решетком која је најчешће затворена разноразним
материјалом (грање, лишће или отпад-смеће)
коритом у подслапљу.
Ради заштите трупа пута и приобалних објеката, на
око 30м низводно од пута урађена је каскадна
грађевина висине око 6м са прихватним бетонским
коритом у подслапљу о чему постоји елаборат.
- Извршити чишћење корита од растиња.
ЦИГАНСКИ ПОТОК
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје: део Јухорског слива
дужина: 1000м корита које је препознатљиво
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Цигански поток пролази кроз северни део насеља у
дужини од око 500м. Укршта се са регионалном
путем са солидним пропустом отвора око 2м x 1.5м.
Низводно од пропуста има корито које иде око 100м
према северу паралелно са путом, а затим према В.
Морави у дужини од око 200м корито је истовремено
сеоска улица. Завршава се низводно од насеља где му
се губи корито у некадашњој „Великој бари“ плавећи
пољопривредне површине.
3. У току 2016. год. изведени су радови на уређењу
потока.
ВИНСКИ ПОТОК
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
дужина:
1000м
корита које је
препознатљиво
објекти: мост
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
I деоница: Вински поток пресеца регионални пут на
око 1км северно од насеља Рашевица. Има дубоко
усечано стабилно корито у зони моста на овом путу и
при бујичним водама не угрожава околину осим што
се у доњем току разлива по пољопривредним
површинама.
-Планирати чишћење корита од растиња.
РАШЕВАЧКИ ПОТОК
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
Слатина, Дубоки поток
дужина:
2000м
корита које
препознатљиво
објекти:
мост на регионалном путу
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА

је
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I деоница:
Рашавачки поток протиче кроз насеља
Рашевица, а укрштање са регионалним путем је

смећа и појачати инспекцијску контролу да би се
спречило испуштање фекалних вода и осоке у корито

преко прописно изграђеног моста. Настаје на око
150м узводно од моста спајањем потока Слатине и
Дубоког потока. Узводно од моста у дужини од око
250м (дуж Рашевачког и дела Слатинског потокалеве притоке, корито је стабилизовано попречним
грађевинама).
II деоница: Низводно од моста у дужиниод око
200м тече кроз насеље са обрслим и делимично
усеченим коритом. Низводно од насеља корито
потока, до В.Мораве је истовремено и пољски пут.
3. Очистити корито око 400м узводно и низводно од
растиња.

потока.

БЕЗИМЕНИ ПОТОК
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
више мањих извора, део
јухорског слива
дужина:
400м
објекти:
мост на регионалном путу
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
I деоница:
Безимени поток у атару села Својново
иде паралено са Својновачким, при проласку испод
регионалног пута и на око 100 м низводно разлива се
по њивама при великим падавинама.
3. Извршти чишћење корита од растиња, посебно у
зони моста.
ПОТОЧКИ ПОТОК
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
дужина: 3500м корита које је препознатљиво
објекти: пропуст на регионалном путу
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Кроз средину насеља Поточац протиче Поточки
поток који настаје спајањем Малог и Црквеног
потока на западном делу насеља. Дужина тока од
састава до В.Мораве је око 3.5 км. Кроз село, у
дужини од око 2 км постоји обрасло корито
стабилизовано попречим грађевинама. На појединим
деловима корито је толико затрпано смећем,
отпадним шутом
и разноразним другим
материјалима који затварају отворе постојећих
пропуста што доводи до стихијског течења.
Евидентни су испусти фекалних вода и осоке из
стаја. Генерално, корито служи за одлагање смећа.
Укршта се са регионалном путем преко солидног
пропуста са формираним коритом до самог ушћа у В.
Мораву (корито са пратећим насипима).
3.Планирати чишћење потока од растиња, шута и

СВОЈНОВАЧКИ ПОТОК
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
Минин поток 1200 м; Велики
поток 1500 м; Подрумски поток
дужина:
1800м
корита
које
је
препознатљиво
објекти:
мост на регионалном путу
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
I деоница:
Кроз насеље Својново протиче Минин
поток (кроз северни део насеља у дужини од око
1.2км) са правцем течења од запада према истоку.
Корито наведеног потока кроз насеље је обрасло
дрвенастим растињем и пуно смећа. На већем делу
корита је изражена дубинска ерозија и угрожавање
приобалних објеката.
II деоница: Кроз насеље Својново протиче и
Велики поток (кроз средишни део насеља у дужини
1.5 км) са правцем течења од запада према истоку.
На улазу у насеље Велики поток прима десну
притоку тзв. Подрумски поток. Корита наведених
потока кроз насеље су обрасла дрвенастим растињем
и пуна смећем. На већем делу корита је изражена
дубинска ерозија и угрожавање приобалних објеката.
III деоница: Непосредно на излазу из Својнова
настаје Својновачки поток спајањем Великог потока
и Мининог потока који до ушћа у В.Мораву има
дужину око 1.8км. Корито Својновачког потока није
уређено. Ово се нарочито односи на део у зони
укрштања са регионалним путем и деонице од ушћа
у В. Мораву до овога пута. Угрожени су објекти на
десној обали низводно од моста као и сам
новосаграђени мост на регионалном путу (осигурано
је само корито у ширини моста).
3. Планирати чишћење корита оба потока
ГРЗА
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Река Грза је лева притока реке Црнице у коју
се улива непосредно низводно од села Давидовац.
Има генерални правац тока од истока према западу.
Од ушћа у Црницу до изворишта Малог и Великог
Врела, овај водоток има дужину од око 20км. У
подножју планине Баба код села Лешје, прима реку
Сувару као десну притоку, а знатне леве притоке су:
Мириловачки поток, Бресница, Лекин Поток,
Петрушински поток, поток Вијенац и Мала и Велика
Честобродица. Водоток реке Грзе нема изграђен
одбрамбени насип у горњем току, а непосредно пре
уливања у Црницу изграђен је насип кроз село
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Давидовац на њеној левој обали у дужини од
стотинак метара. Може се рећи да ток реке Грзе има
четири карактеристичне деонице:
I - кроз насеље Давидовац у дужини од око 1км (од
ушћа у Црницу до улаза у Давидовац)
II - од Давидовца до насеља Извор која се протеже
кроз обрадиво пољопривредно земљиште у дужини
од око 11 км,
III - од насеља Извор до ушћа Честобродице, у
дужини од око 2.5 км где река пролази кроз клисуру
IV - кроз викенд насеље „Грза“, од ушћа
Честобродице до њеног изворишта - врела у дужини
од око 5.5 км
2. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујична река
дужина: 19.600м
објекти: више мостова и пропуста
3. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
I деоница:
Кроз насеље Давидовац у дужини од
око 800м, детаљно је третирано стање корита у зони
моста од потеса ''Мишин Вир'' до ушћа реке Грзе у
реку Црницу, односно
потеса званог ''Кључ''.
Критична тачка је неповољан положај моста у
односу на водоток што доводи до плављења
приобаља у селу.

II деоница: од Давидовца до насеља Извор протеже
се кроз обрадиво пољопривредно земљиште у
дужини од око 11 км. Овај део корита реке Грзе
пролази кроз алувијално земљиште и одликује се
обраслим нестабилном обалама и на појединим
деловима јако кривудавим током. При великим
водама на појединим деловима тока долази до
плављења пољопривредног земљишта.
III деоница: oд насеља Извор до ушћа Честобродице
у дужини од око 2.5 км. На овој деоници ток реке
Грзе је у клисури тако да није потребно планирати
било какве активности сем уобичајене заштите да се
у реку не баца отпад и и смеће.

IV деоница: протеже се кроз викенд насеље
„Грза“од ушћа Честобродице до њеног извориштаврела у дужини од око 5.5 км. Део тока реке Грзе
кроз викенд насеље „Грза“ одликује се великим
подужним падом па је при већим водама изражена
велика бочна и дубинска ерозија тока. Спуштање дна
(ерозија дна) је нарочито видно на деоницама са
суженим коритом на деловима утврђених обала које
су градили викендаши, а без заштите дна.

V деоница: АКУМУЛАЦИЈЕ
На узводном делу Грзе постоје две акумулацијејезера. Запремина језера је драстично смањена услед
таложења наноса. На појединим деловима су
формирана и “острва” одакле је кренула вегетација.
- Деоница од Давидовца до насеља Извор
- Планирати израду Главног пројекта уређења реке
Грзе за заштиту пољопривредног земљишта у
атарима села Мириловац и Давидивац
ТОПЛИК
Кроз насеље Поповац протиче водоток
Топлик, десна притока реке Црнице, са сталним
протоком из врела „Топлик“. Ток дужине од врела до
ушћа у Црницу износи око 3км, има генерални
правац течења од североистока према југозападу.
2. ОПИС ВОДОТОКА
сливно подручје: део слива Јужног Кучаја
дужина: 4500м
објекти: пропуст и мостови

27.04.2018.
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3. Одрађено је чишћење корита на потезу од моста на
путу Поповац-Забрега
СУВАРА
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Река Сувара је десна притока реке Грзе у коју
се улива у близини насеља Лешје. У свом средњем
току, почев од око км 3+400 (мерено од ушћа у реку
Грзу) протиче кроз село Горња Мутница у дужини од
око 1700м. У протеклом времену изведени су радови
на уређењу слива и дела средњег тока ове бујице.
2. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујична река
сливно подручје:
део слива Јужног Кучаја
дужина:
13000м
објекти:
више мостова
3. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Да би се спречила даља дубинска и бочна
ерозија корита кроз насеље, у више наврата су
извођени регулациони радови у кориту Суваре.
Низводно од насеља Горња Мутница до ушћа
у реку Црницу, Сувара пролази кроз пољопривредно
земљиште и одликује се обраслим делимично
нестабилним обалама и на појединим деловима јако
кривудавим током. При великим водама на
појединим деловима тока долази до плављења
пољопривредног земљишта.
Од Канцеларије за управљање јавним
улагањем у току 2016. год. добијена су средства у
висини од 40.859.904,60 динара за санирање
последица од елементарних непогода и поплаве,
којима је одрађена санација и уређење корита реке
Суваре у току 2017. године.
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водопривредни проблеми.
2. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока: бујични поток
дужина: 700м
објекти: пропуст на путу

3. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Кроз само село протиче Забрегачки поток,
десна притока Црнице, релативно мале дужине и са
малом сливном површином. У току 2015. год.
одрађено је чишћење потока кроз насеље Забрега.
СТУБИЧКИ
поток)

ПОТОЦИ

(Стубички и Савов

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Насеље Стубица је лоцирано на падини
огранака Јужног Кучаја и кроз само насеље нема
водотокова. Активности су усредсређене на
сакупљање и одвођење атмосферских вода приликом
великих киша и наглог топљења снега.
2. ОПИС ВОДОТОКА
Стубички поток
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
део слива Јужног Кучаја
Савов поток
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
део слива Јужног Кучаја
дужина:
2100м
објекти:
пропусти
на
локалним
путевима
3. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Јужно од насеља је горњи ток Стубичког потока
који тече правцем од истока према западу, пресеца
пут Поповац-Стубица и низводним током дужине
око 6 км улази у реку Раваницу у близини насеља
Добричево, у атару општине Ћуприја. Овај поток на
око 1 км низводно од Стубице прихвата Савов поток,
као десну притоку, чији горњи ток тече поред
северног дела насеља Стубица.
4. Нису евидентирани посебни проблеми које би
евентуално чинили ови водотокови, али треба
планирати њихово повремено чишћење на делу
поред насеља у укупној дужини од око 500м.
ПЛАНСКО - КРЕЖБИНСКИ ПОТОК

ЗАБРЕГАЧКИ ПОТОК
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Насеље Забрега је лоцирано на левој и десној
обали реке Црнице у клисурастом проширењу и на
падинама. На том делу река Црница има релативно
стабилно корито и нису евидентирани већи

Крежбински поток је десна притока Велике
Мораве и ток овог потока (мада се по површини
слива и дужини тока може назвати реком) се протеже
на дужини од преко 16 км са генералним правцем
тока од истока према западу. Ток настаје у подножју
планине Бабе у селу Плана попримајући низводно
велики број притока.
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Обзиром да протиче кроз више села, овај
поток је у сваком селу добијао локални назив. Тако
се нпр. од пропуста на прузи Београд-Ниш па до
насеља Плана овај поток назива Плањски поток.
Деоница од моста у Сикирици до пропуста на прузи
Београд-Ниш, носи назив Крежбински поток. У свом
горњем току кроз насеље Бусиловац (у дужини од
око 500м) носи назив Бусиловачки поток. Међутим,
прави назив овог потока је Планско - Крежбински
поток и као такав ће се користити у Оперативном
плану одбране од поплава на водотоцима II реда.
1. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока:
бујични поток
сливно подручје:
Бојин
поток,
Врбица,
Дреновачки поток, Стровац, Бусиловачки потоци,
дужина: 16.000 м
објекти: више мостова и пропуста
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
I деоница:
Доњи ток, деоница од ушћа у В.
Мораву до моста у насељу Сикирица дужине око 3.2
км је регулисана са успорним насипима у висини
великих вода реке В.Мораве и чини део система
одбране од поплава десног приобаља В. Мораве и
дела десног приобаља Јужне Мораве за потез од
Ћуприје до Сталаћа. На овом делу носи назив
Сикирички поток
II деоница: Деоница од моста у Сикирици до
пропуста на прузи Београд-Ниш, носи назив
Крежбински поток. На овој деоници је одрађено
чишћење водотока од дрвенастог растиња.
III деоница: Узводно од поменутог пропуста на
железничкој прузи па до насеља Плана, овај водоток
тече под називом Плањски поток. На овом делу
извршено је делимично чишћење корита сечењем
дрвећа, а у неколико наврата је вршено и
измуљивање корита.
IV деоница: У свом горњем току кроз насеље
Бусиловац, са својим левим притокама, протиче
Бусиловачки поток-1 у дужини од око 250м и
Бусиловачки поток-2 у дужини од око 300м.
Потребно је планирати чишћење растиња у кориту
потока.
V деоница: На делу кроз насеље Голубовац
корито је обрасло и у њега се одлаже смеће и други
одпадни материјали. Потребно је планирати
чишћење растиња у кориту потока.

Изглед потока на дан 08.03.2018. год.
ТЕКИЈСКИ ПОТОК
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Атмосферски слив се формира на простору венца
текијског брда, пресеца аутопут, обухвата насеље и
мањи део пољопривредног земљишта. На половини
падине брда, у самом центру села на месту
некадашње текијске баре, врши се природно
дренирање терена са сливом од кога настаје овај
водоток. Ток потока је кроз село и до проласка испод
пута плочастим пропустом, ток није на водном,
односно на јавном земљишту. У даљем току иде
ободом града и насеља Стрижа врло суженог
профила, узурпиран улицом, оградама дворишта и
тд. Плочастим пропустом иде испод пута Р 214
Параћин – Појате и наставља дуж пута до улива у
градску атмосферску канализацију.
1. ОПИС ВОДОТОКА
Карактер водотока: бујични поток
дужина: 1200 м
објекти: Плочасти пропуст ком. 3
Цевасти пропуст
ком 1
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Овај водоток карактерише миран ток у току
целе године. У време кишних периода у нижем делу
исцеђује се на околни терен у виду подземних вода,
услед високе коте дна потока у односу на терен. Када
дође до изливања Бачијског потока у горњем делу,
он постаје пријемник за сву воду и плави град, зато
што нема природног одлива преко пруге.
3. ЗАКЉУЧАК О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА
Деоница водотока је обрасла травом и нижим
шибљем, па је неопходно извршити чишћење потока
и притока посебно кроз село.

27.04.2018.
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МИРИЛОВАЧКИ ПОТОК
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
У склопу Главног пројекта пропуста на путу
Мириловац – Плана, који се налази у средини насеља
Мириловац, урађен је и Главни пројекат регулације
Мириловачког потока у зони овог пропуста за
дужину тока од 265 м. По овом пројекту изведени су
радови само на пропусту. По изласку из насеља
Мириловац, па до старог пута Параћин – Зајечар у
дужини од 1,4 км. овај поток у већем делу нема
иницирано корито, већ се при већим водама разлива
по пољопривредним површинама.
2. ОПИС ВОДОТОКА
карактер водотока: бујични поток
дужина:
4000 м
објекти: више мостова и пропуста
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прелази у мирнији ток, пресеца некатегорисани пут
Текија – Лебина и улази у регулисано корито
комасационог пољопривредног земљишта, све до
села Стрижа.У самом насељу се плочастим
пропустом укршта са путом R – 214, пругом Београд
– Ниш и иде даље регулисаним током по ободу
насеља. Ток је на излазу из села нерегулисан и улива
се у Стришку бару.
2. ОПИС ВОДОТОКА
Карактер водотока: бујични поток
дужина:
4000 м
објекти:
плочасти пропусти – 4 ком. и 15
цевастих пропуста
3. Бачијски поток је у горњем току (изнад
регионалног пута) очишћен од растиња тако да може
да прихвати воду која долази са Текијског брда. Без
проблема прима воду кроз пропусте.

I деоница: Деоница Мириловачког потока од ушћа
у реку Грзу па до пропуста на старом путу Параћин
– Зајечар, спада у пољопривредно земљиште
II деоница: Од старог пута Параћин – Зајечар до
Мириловца у дужини од 1,4, км је такође
пољопривредно земљиште
III деоница:
Кроз насеље Мириловац протиче у
дужини од 265 м
3.Планирати регулацију корита
ЛЕКИН ПОТОК
Лекин поток је лева притока реке Грзе и
формира се у подножју планине Бабе, на око 500 м
западно од насеља Доња Мутница. Правац тока му је
од југа према северу, са дужином тока од око 1,6 км
и укршта се са старим и новим путем Параћин –
Зајечар. На доњем делу тока нема иницираног
корита, па се поток разлива по пољопривредном
земљишту.
I деоница:
Узводно од укрштања са старим и
новим путем Параћин – Зајечар
II деоница: Низводно од укрштања са старим и
новим путем Параћин - Зајечар нема иницираног
корита па се разлива по пољопривредном земљишту.
Ову деоницу треба очистити и иницирати
корито. Чишћење је посебно потребно у зони
пропуста на поменутим путевима.
У току 2015. год. изведени су радови на
чишћењу корита, али је потребно поново планирати
чишћење овог корита.
БАЧИЈСКИ ПОТОК
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Слив овог водотока се формира у подножју
Великог брда (тзв. Текијско брдо), изнад ауто – пута,
на природном извору. Проласком испод подвожњака

Изглед потока на дан 08.03.2018. год.
БУРДЕЉСКИ ПОТОК
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Бурдељски поток припада Стришкој каналској
мрежи, која служи за одводњавање пољопривредних
површина.
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА
Извор је слабог интензитета, али ток у време
интензивних атмосферских падавина постаје бујичан
и тада плави Стришко поље и насеље Стрижа.
У 2017. год. изведени су радови на чишћењу
корита и сечењу растиња у зони корита, тако да не би
требало да буде проблема у пријему воде која се
слива са Лебинског брда.
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Изглед потока на дан 08.03.2018. год.
6. НЕШТИЋЕНА ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА
6.1. Процена угрожености од поплава
Како је показала поплава која је задесила
општину Параћин 15.05.2014. године, без обзира што
су највећи водотокови В.Морава и Црница
регулисани и што је уже подручје града Параћина
највећим
делом
покривено
изграђеном
канализационом мрежом и мрежом отворених канала
за одвођење површинских вода, могуће је да и само
језгро града задеси поплава. Поплаве су могуће у
делу града према насељу Данково и у самом насељу,
у насељима Жабаре, Врапчане, Текија и Стришко
насеље, као и у делу улица Вожда Карађорђа и
Видовданска.
Доста штете праве река Црница и Грза у
селима Давидовац и Главица, Бачијски, Бурдељски и
Слатински поток у селу Стрижа, Плански
(Крежбински) поток у селима Голубовац, Бусиловац
и Крежбинац и поток у Мириловцу.
6.2. Мере одбране од поплава
Да би се спречило штетно дејство ерозије и
бујица спроводе се превентивне мере, граде се и
одржавају водни објекти и изводе заштитни радови.
У превентивне мере убрајамо све мере и радње које
се предузимају ради спречавања настајања поплава и
превентивног ублажавања последица њиховог
деловања. Превентивним мерама би се у знатном
проценту смањила опасност од поплава.
Заштитним радовима се сматрају и:
пошумљавање, крчење растиња, затрављивање,
подизање вештачких ливада, мелиорација пашњака,
чишћење корита и слични радови.
У овој фази се:
А) Ради на изради Оперативног плана за одбрану од
поплава
Б) Врши обилазак водотока II реда, да би се на време
уочила критична места у случају да дође до поплава
и изливања ових водотока
Б) Ради на изради техничке документације за
одбрану од поплава за подручје општине
В) Обезбеђују услови и организују активности за
информисање и едукацију јавности

Г) Оранизује се и спроводи програм мера и
активности за обезбеђење прихватних центара за
прихват људи и имовине у ванредним ситуацијама.
Д) Разрађују начини упозоравања и обавештавања
грађана, при чему се посебна пажња обраћа на
упозоравање и обавештавање грађана који нису у
могућности да прате редовне системе комуникације (
слепи, глуви, неписмени и сл.).
Ђ) Чисте се критични водотоци од растиња,
поломљених грана, посеченог дрвећа, отпада
животињског порекла и шута.
7. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Прилог: 1. Списак припадника Штаба за ванредне
ситуације
2. Списак стручно оперативног тима за заштиту и
спашавање од поплава на територији општине
Параћин
3. Списак расположиве механизације
4. Списак повереника и заменика повереника у
насељеним местима
4. Хидрографска мрежа у Општини Параћин
(потенцијално плавне површине)
5. Плавне површине и сливу реке Велике Мораве
6. Оперативна карта општине Параћин
8.ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА
Лице задужено за евидентирање поплавних
догађаја на водама II реда је Зоран Вићић,
дипл.економиста.
После усвајања од стране Скупштине
Општине, овај Оперативни план од поплава за
водотоке II реда на територији општине Параћин
за 2018. годину објављује се у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-7/2018-II од 27.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

СПИСАК ПРИПАДНИКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПАРАЋИН
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САСТАВ СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

СПИСАК РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
1. ЈКП ''Параћин'' из Параћина
- 4 камиона са даскама и посипачима соли
- 1 трактор са даском Belarus
- трактор
- 3 трактора са циклонима за посипање
соли
- 3 Фрезе са даском за уске улице и
тротоаре
- булдозер
- комбинована машина са кашиком за
копање канала
2. НД ''Дијамант'' Буљане
- Комбинована машина JCB
3. СР ''Милосављевић Јовица''
Мутница
- Комбинована машина JCB
- УЛТ са једним извршиоцем
- Багер са једним извршиоцем

Горња

- Булдозер са једним извршиоцем
- Грејдер са једним извршиоцем
4. ''Траскоп'' ДОО Параћин
- Комбинована
машина
са
извршиоцем
- УЛТ са једним извршиоцем
- Багер са једним извршиоцем
- Булдозер са једним извршиоцем
- Грејдер са једним извршиоцем
5. ''COOP TRANS’’ Параћин
- УЛТ са једним извршиоцем
- Багер са једним извршиоцем
- Булдозер са једним извршиоцем
6. "AS Trans" Шалудовац
- 2 багера
- 1 камион кипер

8. "Евротрговина" Доња Мутница
-

9 багера гусеничара
5 утоваривача

једним

27.04.2018.
-
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1. комбинована машина
12 камиона кипера запремине 20м3
12 камиона кипера запремине 12м3

9. "Еурокоп" Својново
-

1 грејдер
2 камиона кипера
1 багер гусеничар
2 утоварне лопате

10. "Макикоп" Чепуре
- 2 утоварне лопате
- 1 камион темпер
- 4 багера гусеничара
- 2 камиона троосовинска
11.

''Крис ДВД'' Извор
- 1 трактор
- 1 виљушкар
- 3 камиона

12. ЈП''ВОДОВОД''ПАРАЋИН

Списак Месних заједница
одговорним лицима

_
27
са

подацима

и
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Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 27.04.2018. године, на основу члана 45,
члана 62. Закона о водама ("Службени гласник РС",
бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 84.став 3. Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр.
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 32. Статута општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин", бр.
20/17), и мишљења Јавно водопривредног предузећа
''Србијаводе'' Београд Водопривредни центар
''Морава'' Ниш број 3155/1 од 19.04.2018. године,
донела је:
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА
СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018.
ГОДИНИ
Увод

У одбрани од поплава, највећи значај имају
превентивне мере заштите, чији је основни циљ
смањење вероватноће појаве изливања великих вода
и редукција потенцијалних штета од поплава.
Трошкови превентивних мера су велики и захтевају
период реализације од неколико година.
Активност виталних система и континуитет у
раду (медицинска служба, заштита од пожара,
полиција и др.) су врло битни за све време трајања
поплава. У оквиру одбране од поплава морају се
благовремено предузети одређене активности на
комуналној инфраструктури – електричним и
водоводним инсталацијама, како би се елиминисала
опасност по људске животе и ублажила материјална
штета. Одговорни за контролу саобраћаја предузеће
хитне и неопходне мере како би се спречило
загушење и прекид комуникација, нарочито у време
евентуалне евакуације становништва из угроженог
подручја. Контрола саобраћаја потребна је у свим
фазама одбране од поплава, дакле за време, пре и
после поплава.
1. Организација одбране од поплава
На основу добијених информација од
Републичког
хидрометеоролошког
завода
о
падавинама у сливу и наглом порасту водостаја,
Штаб за ванредне ситуације процењује степен
опасности, активира надлежно људство, потребне
мере и механизацију, а ако очекивана поплава
превазилази одбрамбене капацитете проглашава
ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а,
Ватрогасно спасилачки вод за одбрану и спашавање,
цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна
предузећа и друго.
Евакуација се спроводи на основу наређења
Општинског штаба за ванредне ситуације јединице
локалне самоуправе.
Активирање и употребу правних субјеката

_
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наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У
случају потребе за ангажовањем додатних правних
лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку
Штаба, овлашћен је председник општине да са
ангажованим правним лицима склопи уговор.
Средства за надокнаду трошкова насталих
ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се
из буџета општине.
Обзиром да се заштита одбране од поплава у
Месним заједницама врши преко Председника савета
месних заједница-повереника, уколико средства
предвиђена Буџетом општине нису довољна за
чишћење водотока, повереници ће позвати волонтере
и локално становништво да очисте водотоке и уклоне
растиње и препреке које онемогућавају нормални
проток воде кроз корито водотока. Повереницима
цивилне заштите се налаже да прате стање
водотокова на територији своје Месне заједнице и да
о било каквом проблему обавештавају Кол – центар.
За потребе одбране од поплава укључиће се
све фирме које поседују потребну механизацију
(багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе,
камионе и остало).
2. Одржавање и санација заштитних водних
објеката на водама II реда
За координацију одбране од поплава на
јединственом водном простору Републике Србије
задужен је главни координатор одбране од поплава,
који има своје помоћнике.
Финансијска средства за покривање трошкова
редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним
местима (кишна канализација, унутрашње воде)
обезбеђује општинска управа. Одржавање и санацију
заштитних водних објеката на водотоковима II реда
на територији општине Параћин, финансира и
спроводи јединица локалне самоуправе, у складу са
Оперативним планом за одбрану од поплава.
На свим водотоцима II реда потребно је
планирати чишћење корита и растиња у кориту реке,
у складу са финансијским средствима планираним
Буџетом општине Параћин за текућу годину.
Финансијским планом Управе за инвестиције и
одрживи развој за 2018. годину планирано је:
Израду пројектно – техничке документације
за регулацију реке Црнице од железничког
моста у Главици до ушћа са реком Грзом у
износу од 827.000,00 динара
Израду пројектно – техничке документације
за уређење водотокова – канал до Јаза у износу
од 166.800,00 динара
Текуће одржавање канала и водотокова –
чишћење потока у МЗ Стрижа и Текије у износу
од 900.000,00 динара
Одржавање система за рану дојаву од бујица
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у износу од 228.000,00 динара
Текуће поправке и одржавање објеката на
јавним површинама - канали у МЗ Лешје,
Голубовац, Доња Мутница и Горња Мутница у
износу 1.247.000,00 динара

Финансијским планом Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2018. годину планирано
је:
Извођење радове на уређењу и изградњи
канала за одвод атмосферских и бујичних вода
у сеоским МЗ Извор, Клачевица, Својново,
Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и Поточац
у износу од 10.270.000,00 динара – по уговору
из 2017. године
Техничка контрола пројеката и стручни
надзор на извођењу радова на уређењу и
изградњи канала за одвод атмосферских и
бујичних вода у сеоским МЗ Извор, Клачевица,
Својново,Текија, Дреновац, Голубовац, Лешје и
Поточац у износу од 100.000,00 динара – по
уговору из 2017. године
Израду пројектно – техничке документације
за уређење канала и бујичних водотокова у МЗ
Давидовац - Инвестиционо одржавање «Јаз» у
Давидовцу у износу од 80.000,00 динара
Израду пројектно – техничке документације
за уређење канала и бујичних водотокова у
сеоским МЗ у износу од 400.000,00 динара
Са Владом швајцарске конфедерације,
Владом Републике Србије и Општином Параћин,
закључен је Споразум о пројекту смањења ризика од
елементарних и других непогода у општинама у
Србији, по коме 2.585.000,00 CHF обезбеђује Влада
швајцарске конфедерације, а 517.000 CHF је
допринос Општине Параћин. Доприноси ЈЛС ће бити
неновчани
(израда
техничке
документације,
управљање процедуром набавке, надзор радова,
процедуре добијања дозвола) и у новцу. Општи циљ
Пројекта је јачање отпорности и спремности
становништва за реаговање у случају опасности.
Конкретније, биће повећан капацитет речног
протицаја кроз општину Параћин и скраћено време
за спровођење евакуације у општини у случају
општине. Пројекат треба да се реализује до краја
2020. године.
Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси
угрозе
насеља,
индустријска
постројења,
магистралне и локалне путеве, додатна средства за
изградњу објеката и извршење радова на санирању
ових процеса, обезбедиће се из буџета општине, са
позиције ''сталне буџетске резерве''.
3. Одржавање водотока из оперативног плана
Финансијским
планом
Управе
инвестиције и одрживи развој за 2018. годину

за

планирано је извођење радова на чишћењу корита од
наноса и растиња у Текијском и Бачијском потоку у
износу од 900.000,00 динара
ТЕКИЈСКИ ПОТОК
ОПИС ВОДОТОКА
Карактер водотока: бујични поток
дужина: 1200 м
објекти: Плочасти пропуст ком. 3
Цевасти пропуст
ком 1
Овај водоток карактерише миран ток у току
целе године. У време кишних периода у нижем делу
исцеђује се на околни терен у виду подземних вода,
услед високе коте дна потока у односу на терен.
Деоница водотока је обрасла травом и нижим
шибљем, па је неопходно извршити чишћење потока
и притока посебно кроз село.
БАЧИЈСКИ ПОТОК
ОПИС ВОДОТОКА
Карактер водотока: бујични поток
дужина:
4000 м
објекти:
плочасти пропусти – 4 ком. и 15
цевастих пропуста
Бачијски поток је у горњем току (изнад регионалног
пута) очишћен од растиња тако да може да прихвати
воду која долази са Текијског брда. Радови на
чишћењу се настављају у доњем делу тока.
ГРЗА
За деоницу кроз Давидовац планирано је
инвестиционо одржавање «Јаз» - а у износу од
80.000,00 динара
ЦРНИЦА
Без обзира што се ради о водотоку I реда,
финансијским планом Управе за инвестиције и
одрживи развој за 2018. годину планирана је израда
пројектно – техничке документације за регулацију
реке Црнице од железничког моста у Главици до
ушћа са реком Грзом у износу од 827.000,00 динара
4. Извођење хитних радова за заштиту Параћина
од великих вода
Према Програму управљања водама у 2018.
години утврђеном од стране Владе РС изводиће ће се
радови на изградњи и реконструкцији водних
објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно –
хигијенске потребе, постројења за припрему воде за
пиће, магистралних цевовода и резервоара са

27.04.2018.
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уређајима који им припадају у Расинско –
поморавском регионалном систему водоснабдевања:
општине Крушевац Александровац, Варварин,
Ћићевац, Параћин, Ћуприја, део општине Ражањ,
град Јагодина акумулација ''Ћелије'', општине
Деспотовац, Свилајнац, река Црница и река Ресава.
Деоница M.7.1: Велика Морава од Ћуприје до
Црнице 38,31 км
1. Леви насип уз Велику Мораву између
друмског и железничког моста код Ћуприје,
4,40 км;
2. Леви насип уз Велику Мораву од
железничког моста до села Трешњевица, 5,70
км
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привремене објекте који користе извођачи за смештај
пословног објекта, механизације и опреме на
градилишту.
Буџетски фонд за воде ће учествовати својим
средствима у финансирању следећих послова:
1. 50% за израду техничке документације за
потребе изградње и реконструкције водних
објеката из области снабдевања водом на
територији јединица локалне самоуправе
2. финансираће се спровођење активности
5. Мере за смањење ризика од поплава

3. Леви насип уз Јовановачку реку од ушћа у
Велику Мораву до железничког моста, 5,80
км*
'' Доњи Катун'' Затворена касета 14,70 км ЋИЋЕВАЦ

Општински штаб за ванредне ситуације
наложио је свом Стручном оперативном тиму за
збрињавање и евакуацију угроженог становништва
да:
Направи, одштампа и подели упутство са
местима
и
простору
за
евакуацију
становништва и механизације и опреме
Провери исправност система за узбуњивање
(5 сирена у граду и 1. у Поповцу)
Провери исправност система за рану дојаву
од бујица:
Обавести поверенике и њихове заменике о
обавези обавештавања било каквих промена на
водотоцима
Дају налог Јавном комуналном предузећу и
ЈП ''Водовод'' да провере исправност својих
машина које ће се користити у случају одбране
од поплава, као и да одреде лица која би била
дежурна у тој ситуацији
Наложи Комуналној инспекцији да врши
сталну контролу водотока на подручју општине
Параћин
Обавести МУП да је потребно да обезбеде
лица која ће бити дежурна у време наступања
опасности од поплава
Наложи свим шљункарама на територији
општине Параћин да у случају опасности од
поплава буду у стању приправности, како би
могле да товаре камионе са песком неопходним
за пуњење џакова
Проверити исправност пумпи за црпљење
воде и поправити неисправе
У случају опасности од поплава потребно је
затворити атмосферску канализацију како се
вода не би враћала из реке у ниже делове града

Општина
Параћин
ће
обезбедити
материјалне, техничке и финансијске предуслове за
организацију и спровођење одбране од поплава у
складу са оперативним планом одбране од поплава.
Такође ће у складу са Споразумом решавати
имовинско правне односе, прибавити услове за сва
укрштања комуналне инфраструктуре и других
инсталација, у појасу предвиђеном са трасом насипа
и припадајућих путева, као и слободно земљиште за

Са Владом швајцарске конфедерације,
Владом Републике Србије и Општином Параћин,
закљућен је Споразум о пројекту смањења ризика од
елементарних и других непогода у општинама у
Србији, по коме 2.585.000 CHF обезбеђује Влада
швајцарске конфедерације, а 517.000 CHF је
допринос Општине Параћин. Доприноси ЈЛС ће бити
неновчани
(израда
техничке
документације,
управљање процедуром набавке, надзор радова,

Штићено поплавно подручје је ''Јовац –
Трешњевица'', затворена касета 10,10 км ПАРАЋИН.
3. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа
Црнице до ушћа Сикиричког потока, 8,80 км
са ** десним насипом уз Сикирички поток,
3,50 км*, укупно 12,30 км
4. Леви насип уз Црницу од ушћа у Велику
Мораву до фабрике штофова у Параћину,
4,30 км*
5. Лева обала регулисаног корита Црнице кроз
Параћин, 4,30 км
6. Леви насип уз Црницу у зони ауто-пута, 1,50
км
Деоница М. 7.2. Велика Морава, Црница,
Јовановачка река, Јужна Морава – десна обала
Велике Мораве од Црнице до састава Јужне и
Западне Мораве
1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа
Сикиричког потока до ушћа Јовановачке
реке, 4,00 км са ** левим насипом уз
Сикирички поток, 3,50 км, укупно 7,50 км
2. Десни насип уз Јовановачку реку од ушћа у
Велику Мораву до железничког моста, 5,80
км*
''Сикирица'' Затворена касета 13,30 км ВАРВАРИН
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процедуре добијања дозвола) и у новцу. Општи циљ
Пројекта је јачање отпорности и спремности
становништва за реаговање у случају опасности.
Конкретније, биће повећан капацитет речног
протицаја кроз општину Параћин и скраћено време
за спровођење евакуације у општини у случају
општине. Пројекат треба да се реализује до краја
2020. године.
Такође је потписан Споразум о заједничком
финансирању
пројекта
''Реконструкција
инфраструктуре за заштиту од поплава на територији
општина
Ваљево,
Параћин
и
Свилајнац''.
Инвенститор је ''Србијаводе'', а потписници уговора
су још: Република Србија, Општине Ваљево,
Параћин и Свилајнац и Аустријска агенција за развој.
За Општину Параћин је издвојено 3.900.000
еура, а пројекат треба да се заврши до краја 2019.
године.
6. Евидентирање поплавних догађаја
У окиру Одељења за јавне службе и ЛЕР
постоји лице које је задужено за евидентирање
поплавних догађаја, како контролом на терену, тако
и достављањем података од стране повереника о
уоченим местима на којима прети могућност
поплаве. Евидентирање поплавних догађаја се врши
и на водотоцима I реда и на водотоцима II реда, као
и по пријави штете.
Битно је благовремено алармирање јавности и
становништва на угроженом подручју преко
локалних медија, јер за кратак временски период
становништво мора спремно дочекати наредбу о
евакуацији. Главни кораци у операцији спашавања
становништва су: идентификација простора који се
евакуише, формирање центра за пријем и
привремени боравак угрожених, ургентне мере
(хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита,
интервенција комуналних служби у случају прекида
снабдевања водом и електричном енергијом) и
повратак евакуисаног становништва по налогу
Штаба.
Активирање и употребу правних субјеката
наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У
случају потребе за ангажовањем додатних правних
лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку
Штаба, овлашћен је председник општине да са
ангажованим правним лицима склопи уговор.
Средства за надокнаду трошкова насталих
ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се
из буџета општине.
После усвајања од стране Скупштине
Општине, овај Годишњи програм мера и радова на
смањењу ризика од поплава на територији општине
Параћин за 2018. годину објављује се у ''Службеном
листу општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-8/2018-II од 27.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 27.04.2018. године, разматрала је
Извештај о реализацији Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине Параћин за
2017. годину са извештајем Буџетског фонда за
развој пољопривреде у општини Параћин за 2017.
годину и донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма
мера
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2017.
годину, са Извештајем Буџетског фонда за развој
пољопривреде у општини Параћин за 2017. годину
од 20.03.2018. године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-17/2018-II од 27.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (''Службени
гласник РС'', број 10/13, 142/14; 103/15 и 101/16),
члана 1. и 5. Одлуке о буџетском Фонду за развој
пољопривреде у општини Параћин (''Службени лист
Општине Параћин'', број 12/10 и 13/12) и члана 32.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 20/17), по прибављеном мишљењу
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, брoj: 320-00-02717/2018-09 од
24.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 27.04.2018. године, донела је

27.04.2018.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ
ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ
1.1 Анализа постојећег стања
1.1.1.

Географске
и
карактеристике

административне

Општина Параћин се налази у средњем
Поморављу, 3,5 km од десне обале Мораве, на тераси
реке Црнице која протиче кроз центар града, на 130
метара релативне надморске висине. Подручје
општине захвата 541,7 km2 на коме живи, према
попису из 2002. године, 58.301 становник, од чега
25.292 у самом граду. Број становника према попису
из 2011. године, износи 54.242, од чега 24.573 живи у
самом граду.
По географском положају подручје општине
Параћин се налази у долини Велике Мораве, између
обронака планине Јухор на западу и Кучајских
планина на истоку. У мрежи насеља Србије Параћин
спада у групу градова средње величине. Са Ћупријом
и Јагодином представља трограђе - центар
поморавске регије.
Параћин је општински центар у мрежи од 35
насеља. Приградска насеља Стрижа, Текија и
Главица су срасла у градску англомерацију
Параћина. Просечна густина насељености износи око
100 становника по км².
1.1.2.

Природни услови и животна средина

Општина Параћин се налази у подручју
умерено континенталне климе, са извесним
специфичностима које се манифестују као елементи
и карактеристике субхумидне климе. На падавински
режим овог подручја утицај имају циклонске
активности, које се манифестују у продорима
влажних и хладних ваздушних маса са Атланског
океана, топлих са запада и југозапада из области
Средоземља, као и зимских хладних ваздушних маса
са севера и североистока.
Просечна годишња количина падавина на
територији општине Параћин износи 631,9 mm.
Основна карактеристика овог подручја је велика
учесталост појаве кошаве. Дува у просеку око 200
дана годишње и има веома јаке ударе, посебно у
атарима села Лешје и Плана.
Параћин се развио у алувијалној равни реке
Велике Мораве и њене притоке Црнице. Просечна
надморска висина насеља је око 150 мнв. Алувијална
раван и ниже речне терасе, углавном су покривени
алувијалним седиментима. То су претежно
шљункови, пескови и глине. Изузетак чини комплекс
Чукаре, узвишење са котом од 329 мнв, изграђен од
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старијих пелеозојских стена и планине Баба са
узвишењем од 657 мнв, изграђене од јурских
кречњака.
Постоје три основна типа земљишта која су
заступљена на педолошкој карти општине Параћин.
У долини реке Велике Мораве заступљено је
најквалитетније земљиште алувијум и алувијалноделувијално земљиште, у реону око ауто пута
заступљена је смоница, а у брдским пределима
општине Параћин заступљени су плитки сирозем,
скелетно земљиште и псеудоглеј. У градском
подручју не постоји ни једно активно клизиште.
Појава ерозије манифестована је у левим притокама
реке Велике Мораве и сливу реке Црнице, а
наизраженија је на подручју Горње Мутнице.
Површине под шумама на територији
општине Параћин заузимају 17.000 hа. Просечна
годишња посечена маса у друштвеном сектору је
18.000 m3, а у приватном 6.000 m3. У укупној
структури шумских површина 88% су лишћари и
12% четинари. Зеленим покривачем листопадних
шума, зељасте и жбунасте вегетације, доминира
заједница храстова, букве, мечје леске, ораха,
јоргована и тд. Изузетно густе букове шуме налазе се
у околини града, а у граду и његовој околини расте
питоми кестен, који због своје реткости спада у
ендемичне врсте. Дивљи кестен је нешто бројнији.
Ниво подземних вода на читавом градском
подручју је врло висок и креће се од 1,0 – 10,0 m од
површине терена. У општини Параћин водотокови
имају
водопривредни
значај
у
смислу
водоснабдевања, развоја система за наводњавање и
слив су река: Велика Морава, Црница и Грза.
На подручју општине Параћин тренутно се
ради на санацији акумулације „7. јули“ из које ће се
наводњавати око 940 ха пољопривредних површина.
СТАЊЕ
И
ТРЕНДОВИ
ПОДРУЧЈИМА
1.1.3.

У

РУРАЛНИМ

Демографске карактеристике и трендови

Број становника на територији општине
Параћин, према попису из 2002. године, износи
58.301, од чега 25.292 живи у самом граду, а према
попису из 2011. године, број становника износи
54.242, од чега 24.573 живи у граду. У 2016. години
број становника је пао на 51.921. становника.
Посматрајући старосну структуру становништва у
општини Параћин лако је доћи до закључка да
општина Параћин лагано стари. Узимајући у обзир
да је учешће радно способног становништва у
укупној популацији 61,74% и становништва старости
преко 65 година 19,2%, да је стопа природног
прираштаја -3.9 ‰, тј. негативна, јасно је да општина
Параћин стари. Овоме у прилог говори и податак да
је по попису из 2011. год. најбројније становништво
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старости од 55-59 година, по попису из 2002. године,
најбројније је било становништво старости од 45 до
49 година, док је по попису из 1971. године
најбројнија била популација старости од 15 до 19
година. Тренутно је просечна старост мушкараца у
Општини Параћин 41,9 година, а жена 44,4 година.
Подаци указују на то да, ако се ова брзина
старења становништва настави, за 20 година ће у
општини Параћин бити најбројније становништво
старости преко 70 година.
Највећи део становништва општине Параћин
чини становништво у сеоским насељима. Природни
прираштај је негативан, јер је број рођених 1,5 пута
мањи од броја умрлих. Највећи проценат
становништва је пунолетно становништво (20.172),
радно способно. Скоро једну трећину укупног
становништва
представља
издржавано
становништво. Полна структура је прилично
изједначена, па је разлика између мушкараца и жена
2-3 % у корист жена. Много је више неписмених
жена, него мушкараца и то скоро 5 пута више.
Највише има становника са средњим образовањем,
затим са основним, а веома мали проценат
становника завршава више и високе школе ( свега 8,9
%).
Број становника за Параћин 1948-2016
Годишња промена становништва у %:
[1948-1953] +
[1953-1961] +
[1961-1971] +
[1971-1981] +
[1981-1991]
[1991-2002]
[2002-2011]
[2011-2016]
-

1,40 %/год.
1,20 %/год.
0,51 %/год.
0,25 %/год.
0,09 %/год.
0,86 %/год.
0,80 %/год.
0,87 %/год.

Од радно способног становништва, највећи
број
се
бави
пољопривредом,
трговином,
прерађивачком индустријом, шумарством и ловом.
Од укупног броја становника, приближно је исти
број мушкараца и жена који се баве пољопривредом.
Дневне миграције становништва у општини
Параћин обављају се најчешће између различитих
општинских насеља, или између суседних општина.
То су углавном радници који раде у фабрици
цемента и фабрици стакла, или ученици који
похађају средње школе. Скоро 1000 становника ради
или се школује у суседним општинама.
Последње деценије запажено је убрзано
сељење становништва у земље западне Европе,
посебно становништва од 20-35 година старости.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Пољопривредну производњу у сеоским
подручјима карактерише велика уситњеност

катастарских парцела, застарела опрема и машине,
старење становништва због миграције младих ка
градском језгру и иностранству, недовољна
едукација
становништва,
шаренило
у
пољопривредној
прозводњи,
ниске
цене
пољопривредних производа, ниски приноси и
слабији квалитет пољопривредних производа од
оних који се траже на тржишту ЕУ.
Највећи број запосленог становништва ради у
прерађивачкој индустрији, нешто мањи у трговини, а
још мањи у образовању и здравству. Незнатно више
жена него мушкараца тражи посао. Најмање
запослених ради у угоститељству, пољопривреди и
пословима са некретнинама. Обзиром да у нашој
општини не постоји ни једно пољопривредно добро,
а само једна тек формирана пољопривредна задруга,
евидентно је зашто је мали број запослених у
пољопривреди. Нема ни развијених канала за откуп и
дистрибуцију производа, као ни постројења за
замрзавање и паковање производа, недостаје
кванташка пијаца, тако да су произвођачи
препуштени сами себи и пијачној продаји
пољопривредних производа. Ако се свему овоме
дода и недовољна едукација пољопривредника за
примену савремених агротехничких мера, правилно
коришћење средстава за заштиту биљака и животиња
(пестицида, инсектицида) и других срестава у циљу
производње здраве хране, онда је јасно да је стање у
пољопривреди забрињавајуће.
Иако је извршена приватизација највећих
фабрика, просечна зарада није највећа у тим
фирмама, већ у непрофитабилним делатностима као
што су: банкарство, здравство и судство. Највише је
незапослених изнад 50 год., а најмање између 25 и 30
год.
Околина Параћина обилује могућностима за
развој
културно-историјског,
транзитног,
излетничког и екскурзионог туризма. Петрушка
област је посебна културно-историјска целина којој
треба дати одређени значај. Кучајске планине
пружају добре услове за развој ловног туризма, док
многа сеоска домаћинства, нарочито она у
планинским крајевима, могу пружити удобан
смештај туристима.
На 17-том километру од Параћина ка Зајечару
је излетиште Грза, са два вештачка језера и
предивним пејзажима. На изворишту реке Црнице
лоцирано је туристичко насеље Сисевац. Оба
излетишта
имају
проблем
лоше
путне
инфраструктуре, на којој се последњих година
активно ради.
Постоје бројни културно – историјски
споменици, као што су манастири, који због своје
историјске, архитектонске и ликовне вредности
представљају лепоте овог краја: манастир Св. Сисоја
у Сисевцу, Св. Петке у Извору, Покров Пресвете
Богородице у Лешју, манастир Св. Никола у
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Својнову,
Намасија
у
Забреги
и
остаци
средњовековног града Петрус код Забреге.
Сваке године се у Сисевцу одржава ликовна
колонија, као једна од значајних културних
манифестација у нашој општини, као и ђачка
ликовна колонија на Грзи. У општини се сваке
године организују: ''Сусрети села'', ''Дани вина'' у
Трешњевици, ''Дани паприке'' у Дреновцу'',
Џигеранијада'', Културно спортско лето и спортска
зима у центру града, Сајам привреде и сл.
манифестације.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Локална самоуправа значајна средства улаже
у инфраструктуру, тако да се сваке године асфалтира
велики број локалних путева, градских и сеоских
улица, уређују се некатегорисани пољски путеви, у
циљу обезбеђења што бољих услова за живот у
сеоским срединама. Након што су предузети
значајни радови на санацији постојеће саобраћајне
инфраструктуре, започето је и са обезбеђивањем
додатног паркинг простора у ширем центру града
уређивањем до тада запуштених површина.
Главни правац железничког саобраћаја
представља међународна магистрална пруга Београд
- Ниш - Прешево – државна граница, као део
паневропског саобраћајног коридора 10. ЈП
''Железнице Србије'' убрзано ради на обнови и
измештању дела пруге између Јагодине и Параћина.
У селу Давидовац постоји спортски аеродром
са дугом традицијом, на коме се редовно одржавају
спортске манифестације од локалног, државног и
међународног значаја.
Водопривредна инфраструктура је релативно
добро развијена. Организовано је снабдевање
грађана Параћина и мањег броја насеља, водом за
пиће са изворишта '' Света Петка'' у Извору, као и из
изграђених артерских бунара у широј зони града.
Велики број сеоских насеља располаже водоводном
мрежом, а мањи број насеља се још увек снабдева из
сопствених бунара. Водоводном мрежом покривено
је 70- 80 % становништва општине Параћин.
Параћин је један од ретких градова у Србији
са високим степеном изграђености канализационе
мреже. Систем за одвођење санитарних отпадних
вода покрива само град Параћин. Систем је
сепаратан, тј. посебно се одводе санитарне, а посебно
атмосферске отпадне воде. Индустријске отпадне
воде се са или без предтретмана уводе у фекалну
канализацију.
Послове дистрибуције електричне енергије, у
оквиру којих су и послови планирања и развоја
електроенергетске инфраструктуре, на територији
општине Параћин, осим села Стубице и насеља
Сисевац, обавља OДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о.
Београд, Огранак Јагодина, погон Параћин, а
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Стубица и Сисевац су у надлежности Огранка
Јагодина, погон Ћуприја. Даљи развој енергетског
сектора кретаће се и у правцу све веће
аутоматизације надзора и контроле процеса
дистрибуције електричне енергије.
После извесног застоја, у току 2006. и 2007.
године су интензивирани радови на проширењу
система гасификације, тако да је у 2015. години
скоро у целој општини Параћин (са селима)
завршена гасификација.
Цела општина је покривена мрежом фиксне и
мобилне телефоније. У овом тренутку на територији
општине постоје 3 мобилна оператера: ''Телеком
Србија'', ''Теленор'' и ''VIP''. Заступљени су кабловски
оператери, интернет се остварује путем АДСЛ – а,
кабловског интернета и провајдера бежичног
интернета.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Општина Параћин има 54.170 hа обрадивих
површина. У долини реке Велике Мораве
заступљено је најквалитетније земљиште алувијум и
алувијално-делувијално земљиште, у реону око ауто
пута заступљена је смоница, а у брдским пределима
општине Параћин заступљени су плитки сирозем,
скелетно земљиште и псеудоглеј. Од укупних
обрадивих површина 21.747 ha се користе као
оранице и баште, 1.280 ha као воћњаци, 1.260 ha
заузимају виногради, 4.903 ha ливаде, а 2.775 ha
пашњаци. На шуме отпада 17.660 ha, а на остало
земљиште 4. 585 ха, од чега 146 ha на баре и трске, а
4.440 ha на неплодно земљиште.
Значајан број пољопривредника се бави
мешовитом пољопривредом (ратарство, сточарство,
повртарство), па су зато велике површине под
житарицама и крмним биљем. Предео поред Велике
Мораве се углавном користи за повртарство, највише
за садњу паприке и коренастог поврћа: шаргарепе,
першуна, целера, цвекле и роткве. Веома мала
количина пољопривредних производа се прерађује,
углавном се на пијаци продају као примарни
производ.
Обзиром да је у општини Параћин комасација
извршена само у 2 села: Чепуру и Стрижи, јасно је да
нема много пољопривредних газдинстава која
поседују велике површине. Највише је оних који
поседују од 1-5 ха земље.
У општини Параћин има укупно 5.586
пољопривредних газдинстава која обухватају 17.425
ха обрадивих површина, од чега је око 3.300 уписано
у регистар пољопривредних газдинастава. Највише је
оних газдинстава која имају површину од 2-5 ха, а
најмање је оних са преко 50 ха, док само једно
газдинство има преко 100 ха, од чега највећи део
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површина отпада на пашњаке и ливаде.
Од укупног броја обрадивих површина
наводњава се само 837 ха у приватној својини и то
највише ораница и башти.
1.1.7. Вишегодишњи засади
Општина Параћин располаже добрим
земљишним и климатским чиниоцима за развој
воћарства и виноградарства. Воћарство је највише
распростарњено у тзв.''горњим селима'', али све више
воћњака је и у селима поред пута Параћин – Појате.
За развој виноградарства најпогоднија су
подјухорска села: Трешњевица, Рашевица, Поточац и
Својново, али и села са леве старне пута Параћин –
Појате (Лебина, Крежбинац, Бусиловац, Голубовац),
села испод планине Баба: Лешје и Плана, као и
земљиште на Карађорђевом брду, где је под
виноградом око 140 ха државног земљишта које је у
закуп узело предузеће ''Рубин'' из Крушевца.
Под воћњацима се налази укупно 354 ха, од
чега на засаде јабука отпада око 62 ха, засаде
крушака 35 ха, шљива 183 ха, брескви 9 ха, засаде
вишања 14 ха, на засаде ораха и лешника отпада 36
ха, док засада малина и купина има на мањим
површинама. Под виноградима се налази укупно 238
ха. У току 2016. и 2017. год. године запажено је
повећано
интересовање
пољопривредника
за
подизање вишегодишњих засада воћака.
1.1.8. Сточни фонд
Општина Параћин има добре географске и
климатске услове за развој сточарства. Има доста
расположивих пашњака и обрадивих ливада за
производњу крмног биља и ратарских култура које се
користе за исхрану стоке. Најраспростањеније су
површине под луцерком – 1.508 ха, затим под
детелином – 952 ха, мешаним травама – 164 ха и под
крмним легуминозама 9 ха.
Скоро свако пољопривредно газдинство има
објекат за чување бар једне врсте стоке, а понека
газдинства имају и више изграђених објеката.
Објекти за чување стоке су у приватном власништву.
Најбројнији су објекти за чување свиња – 4.668,
затим говеда – 3.671, живине – 3.229 и остале стоке
1.008 објеката.
Према попису пољопривреде из 2012. године,
у општини Параћин 4.726 газдинстава располаже са
16.087 условних грла. Најбројнија су газдинства која
имају мање од 4 условних грла – 4.725 газдинстава,
606 газдинстава има 5-9 грла, 55 од 20 -50 грла, а
само 4 газдинства има више од 100 грла. Обзиром на
ниске цене стоке и увоза меса из иностранства,
запажа се драстично смањење газдинстава која се
баве узгојем стоке, посебно узгојем говеда, али се
повећава број оних која се баве узгојем оваца и коза.

Највише се чувају свиње – 37.374 ком., од
чега су само 4.275 крмаче, затим овце – 8.808 грла,
од чега су 6.775 овце за приплод, говеда – 6.283 грла,
а само је 2.754 крава и најмање бројне су козе – 1.965
ком. и коњи – само 44 ком. Живина је најбројнија
192.558, од чега је највише кокошака, а најмање
гусака. Пчеле су заступљене са 5.051 кошницом.
Код говеда је углавном заступљена
сименталска раса говеда која се чува због млека, овце
и козе се такође чувају због млека, али и због меса.
Код свиња су заступљене меснате расе: Јоркшир,
Ландрас и Пиетрен, али се све више запажа тренд
гајења мангулице. Кокошке се чувају и због јаја (
коке носиље) и због меса.
Најтеже је обезбедити сигуран пласман стоке,
зато што кланице откупљују стоку по нижим ценама,
него што је цена стоке на пијаци, са роком плаћања
од 45-60 дана. Чак ни субвенције које даје
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде нису побољшале стање код пласмана
стоке, зато што кланичари обарају цену стоке за
висину субвенција, тако да практично испада да
субвенције користе кланичари, а не пољопривредни
произвођачи. Најсигурнија и најраспрострањенија је
продаја стоке на сточним пијацама, али и ту цене
варирају и зависе од понуде и тражње.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
У
општини
Параћин
пољопривредна
механизација је у очајном стању, углавном стара
преко 20 година. У задњих неколико година стање се
поправља, захваљујући повољним кредитима које
даје Министарство пољопривривреде у сарадњи са
банкама. Сада у општини има 8.431 трактор и 220
комбајна.
При набавци прикључних машина, поред
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, доста је помогла и Општинска управа,
издвајајући средства за набавку механизације и
опреме. Пољопривредни произвођачи тренутно
располажу са: 199 берача кукуруза, 865 тањирача,
3.472 дрљаче, 315 сетвоспремача, 1.431 сејалицом,
1.807 прскалица, 1.674 косилица и 692 растурача
минералног ђубрива.
Скоро свако пољопривредно газдинство има
објекат за чување бар једне врсте стоке, а понека
газдинства имају и више изграђених објеката.
Најбројнији су објекти за чување свиња – 4.398, у
којима се може сместити преко 45.000 свиња, затим
објекти за говеда – 3.602, капацитета 22.600 грла, за
коке носиље – 3.135, капацитета 230.863 кокошака и
објекти за смештај остале стоке 1.008, капацитета
58.388 грла.
За смештај пољопривредних производа
користе се кошеви – 4.641 ком., затим амбари – 2.655
ком., а најмање има силоса, само 11. Изграђено је
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2.675
објеката
за
смештај
пољопривредне
механизације, 28 хладњача и 11 сушара.
У последњих неколико година све више
пољопривредника који се баве повртарством, подижу
стакленике и пластенике, да би произвели ране
производе који постижу бољу цену на пијаци.
Тренутно у општини Параћин има 9 стакленика и 281
пластеник.
1.1.10. Радна снага
Од 5.586 пољопривредних газдинстава,
колико их има у општини Параћин, 3.383 газдинстава
има само 1-2 лица која живе на газдинству, 1896
газдинстава има 3-4 члана, а око 330 газдинстава има
5-6 чланова. Само 8 газдинстава има више од 7 лица
која стално живе на газдинству. У укупном броју
оних који се баве пољопривредом мушкарци су
нешто бројнији од жена, а 3 пута више је мушкараца
запослених на газдинствима, него жена. На
пољопривредним пословима годишње се ангажује
преко 4000 сезонских радника, а исто толико је и
стално запослених на газдинствима која се баве само
пољопривредом.
Пољопривредна газдинства која имају 1-2
члана су углавном старачка газдинства са преко 65
година по члану, без школе, или са 4 разреда
основне школе. На газдинствима где живи више од 7
чланова, обично су заступљене 3 генерације, где
школска спрема сваког појединца зависи од година.
Најраспростарњенија су газдинства на којима стално
живе и баве се пољопривредом лица са ССС.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
У општини Параћин
има 5 586
пољопривредних газдинстава, од чега 4.726
газдинстава располаже са 16.087 условних грла.
Највише газдинстава располаже са 2-5 ха обрадивог
земљишта (1.959), са 1-2 ха располаже 1.363
газдинства, мање од 1 ха поседује 1.287 газдинстава,
714 има од 5-10 ха, а само 73 газдинстава не
располаже обрадивим земљиштем..
1.1.12. Производња пољопривредних производа
У општини Параћин најзначајнија у
пољопривредној производњи је биљна производња и
то: повртарство, затим ратарство и воћарство, али
упоредо са биљном производњом, веома је важна и
сточарска производња.
Најраспрострањенија култура у општини
Параћин је кукуруз, који заузима највеће посејане
површине од 5.864 ха. Веома распрострањена у
сетвеној структури је и пшеница која заузима
површине од 3.708 ха. Након тога, по површинама
које заузимају иду јечам – на 816 ха, овас на 320 ха и
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махунарке на 19 ха. Приноси кукуруза су се у 2017.
год. јако смањили због суше која је захватила скоро
читаву Србију, па су се кретали око 3 т/ха, док су
пшеница и јечам имали повољније временске
прилике, па су се приноси кретали око 3,5 – 4,5 т/ха.
Најраспрострањеније повртарске културе су:
паприка – 126 ха, шаргарепа – 51 ха, купус – 35 ха,
парадајз – 9 ха, а око 8 ха отпада на бостан и јагоде.
На подручју општине Параћин није
заступљена органаска производња и још увек нема
довољно заинтересованих за ту производњу.
1.1.13. Земљорадничке задруге
пољопривредника

и

удружења

У Општини Параћин средином деведесетих
година постојале су 3 пољопривредне задруге и једно
пољопривредно добро. Са доношењем Закона о
повраћају пољопривредног земљишта ранијим
власницима,
земљиште
које
су
користиле
земљорадничке задруге је враћено ранијим
власницима, а задруге су почеле да пропадају. Сада у
општини Параћин не функционише ни једна
пољопривредна задруга, а пољопривредно добро ''1.
Мај'' је интегрисано у фабрику ''Холцим – Србија'' у
Поповцу (а са променом власничке структуре
садашњи назив је ''CRH'' д.о.о. Поповац).
Општинска управа Параћин је пружила и
пружа
стручну
помоћ
пољопривредним
произвођачима у формирању пољопривредних
удружења, тако да сада на територији општине
постоји 44 пољопривредних удружења. Од тога, 5
удружења се искључиво бави повртарском
производњом, 2 су формирана од одгајивача
сименталске расе говеда, 1. Удружење одгајивача
оваца, 1. Удружење одгајивача свиња, 1. Удружење
воћара, а остала удружења су мешовита, састављена
од: ратара, сточара и повртара.
Удружења су у општини Параћин почела да
се формирају 2006. године и у почетку су била
прилично не организована, али са годинама она
показују све већи професионализам. Радо се
одазивају присуством на стручним едукацијама и све
боље су информисани о конкурсима и субвенцијама
Министарства пољопривреде и локалне самоуправе.
1.1.14. Трансфер знања и информација
Пољопривредни произвођачи су веома
заинтересовани за обуке и предавања која организује
ПССС Јагодина, као и за све врсте обука
организованих од стране: истраживачких установа,
привредних субјеката, НВО и локалне самоуправе.
Стручна служба ЈЛС се труди да едукацију
пољопривредника обавља у време зимског периода,
када је мањи интензитет радова у пољопривреди,
организујући предавања за која пољопривредници
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покажу највише интересовања. Најчешће су то
предавања на теме:
1. нове сорте поврћа и њихово гајење
2. расађивање повртарских култура
3. заштита повртарских и ратарских култура
4. исхрана преживара

5. гајење говеда, оваца и коза
6. ратарске културе краће вегетације
7. пчеларство
8. ИПАРД фондови
формирање задруга

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
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Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике:
Мере подршке су намењене регистрованим
пољопривредним газдинствима са територије
општине Параћин, у висини од 40% потраживаних
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средстава без ПДВ- а и усмерене су за набавку
пољопривредне механизације и опреме, система за
наводњавање, садница воћа и уматичених расних
грла оваца, коза и свиња. Такође се део средстава
издваја за едукацију пољопривредника, кроз посету
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду
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и пољопривредним сајмовима у иностранству, као и
за набавку стручне литературе.
Део средстава је опредељен за рурални развој
Meсних заједница, кроз рекултивацију и уређење
некатегорисаних пољских путева у селима општине
Параћин, како би се омогућио и олакшао приступ
механизације до њива и подигао квалитет живота у
сеоским срединама.
Кроз пројекат комасације, који се одвија у
делу КО Доње Видово, тежи се укрупњавању
парцела,
чиме
ће
се
индивидуалним
пољопривредним произвођачима омогућити бржа,
квалитетнија и јефтинија обрада пољопривредних
површина.
Очекује се да ће планиране мере подршке
које су намењене индивидуалним пољопривредним
произвођачима, омогућити квалитетнији живот у
сеоским срединама, повећати продуктивност и
ефикасност рада на пољопривредним газдинствима,
као и даље подстицање удруживања и формирања
пољопривредних земљорадничких задруга.
Информисање корисника о могућностима које
пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја
ЈЛС своје потенцијалне кориснике о мерама
подршке информише путем:
1.
2.
3.
4.

локалних средстава информисања
на огласној табли у холу ЈЛС
путем интернет презентације општине
буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Параћин

Мониторинг и евалуација/надзор реализације
Програма
За мониторниг и евалуацију Програма
задужено је Одељење за пољопривреду – Управе за
пољопривреду и ЛЕР општине Параћин.
На основу систематизованих података
Одељење за пољопривреду прати годишњу
реализацију, остварене резултате и ефекте
спроведених мера Програма и даје предлог о даљем
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке.
Представници Фонда контролишу извођење радова
на рекултивацији пољских путева, што се
документује сликама изведених радова са терена.
II Опис планираних мера
1. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
Шифра мере: 101

1.1.
Образложење:
Техничко-технолошка
опремљеност пољопривредног сектора захтева
значајније инвестиције у модернизацију производње
пољопривредних газдинстава, као и опрему,
технологију и јачање производног ланца. У складу са
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
највећи део буџетских средстава је управо намењен
расту конкурентности.
У оквиру ЈЛС подстицаји би били намењени
регистрованим пољопривредним газдинствима и
обухватили
би
набавку:
пољопривредне
механизације и опреме, пластеника, система за
наводњавање, набавку квалитетног приплодног
материјала, садница воћа и винове лозе, пчелињих
друштава и тд.
Мера инвестиције у материјална средства
пољопривредних газдинстава
подржава
мала
пољопривредна газдинства у циљу унапређења
процеса
производње,
продуктивности,
конкурентности, а све ради постизања веће
економске ефикасности и дугорочне одрживости.
Ова
газдинства
не
карактерише
специјализована производња. Кључни проблем овог
сектора је уситњеност поседа, високи трошкови
производње и немогућност утицаја на цене у ланцу
исхране, лоша техничка опремљеност газдинства,
односно застарела механизација, низак степен
образовања и стручне оспособљености итд.
Постоји потреба да се овом мером утиче на
повећање приноса и побољшање агро-техничких
мера, као и модернизацију ситне механизације и
опреме.
1.2.
Циљеви
мере:
Стабилност
дохотка
пољопривредних газдинстава, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа,
смањење
трошкова
производње,
унапређење
техничко-технолошке
опремљености,
повећање
површина у заштићеном и полузаштићеном
простору, повећање наводњаваних површина
системом ''кап по кап''.
1.3. Веза мера са националним програмима за
рурарални развој и пољопривреду
Национални програм за рурални развој Републике
Србије није усвојен.
1.4.
Крајњи
корисници:
Регистрована
пољопривредна газдинства са територије општине
Параћин уписана у РПГ.
1.5. Економска одрживост: Корисници немају
обавезу достављања бизнис плана.
1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за избор програма и пројеката који се
финансирају или суфинансирају из буџета општине
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Параћин су:
1. Да је пољопривредно газдинство уписано у РПГ и
да је у активном статусу;
2. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације, ИПАРД);
3.Нема евидентираних доспелих неизмерених
дуговања према јединици локалне самоуправе, по
основу раније остварених подстицаја и субвенција;
4. Регистровано пољопривредно газдинство мора
наменски да користи набављену механизацију или
опрему, расна грла, пластенике и сл. и не може да их
отуђи у периоду од три године од дана набавке.
1.7. Специфични критеријуми:
Сектор млека
1. Прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинстава која поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ од 1 -10 млечних
крава у моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја;
2. У случају набавке нових машина и опреме за
наводњавање
прихватљиви
корисници
су
пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ
максимално 20 млечних крава;
3. У случају када се ради о набавци квалитетних
приплодних грла, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која, у моменту
подношења захтева за коришћење поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ 3-10
квалитетних приплодних грла говеда млечних раса,
Сектор меса
1. Прихватљиви корисници су они корисници
који у Регистру објеката (у складу са
Правилником
о
регистрацији,
односно
одобравању објеката за узгој, држање и промет
животиња- Службени гласник РС, 36-2017)
имају регистроване објекте са капацитетима за
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150
грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30
приплодних крмача и/или мање од 100
товљеника свиња у турнусу и/или од 1.0003.999 бројлера у турнусу.
2. У случају када се ради о набавци квалитетних
приплодних
животиња
прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која
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на крају инвестиције поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла
квалитетних приплодних говеда товних раса, или
10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза,
или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача.
3. Сектор производње комзумни јаја нема
специфичних критеријума прихватљивости
Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља
и цвећа
1. Прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинстава која на крају инвестиције имају у свом
власништву мање од 2 ха воћа или винове лозе, или
мање од 0,5 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно
од 0,1 – 0,5 ха цвећа, односно од 0,2 – 1 ха винове
лозе;
2. За инвестиције у подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове
лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства: са 0,1- 0,5 ха јагодастих врста воћака и
хмеља; 0,3- 2 ха другог воћа; 0,1 – 0,5 ха цвећа; 0,2 –
1 ха винове лозе, у моменту подношења захтева за
коришћење подстицаја.
3. Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим
од 0,05 ха пластеника или мањим од 2 ха
производње поврћа на отвореном простору у
моменту подношења захтева за коришћење
подстицаја.
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
1. Пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја. имају
мање од 5ха земљишта под осталим усевима.
2. За инвестиције за набавку машина и опреме за
наводњавање
прихватљиви
корисници
су
пољопривредна газдинства која у моменту
подношења захтева за коришћење подстицаја имају
мање од 10 ха земљишта под осталим усевима.
Сектор пчеларства
1. Прихватљиви корисници за набавку кошница,
машина и опреме за пчеларство су пољопривредна
газдинства која у моменту подношења захтева за
коришћење подстицаја имају 5- 30 кошница.
1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
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1.9. Критеријуми селекције: Посебни критеријуми
селекције не постоје.
1.10. Интезитет помоћи: За све инвестиције у
оквиру ове мере одобрава се 40% од укупног захтева
без ПДВ-а, а максимални износ захтева не може
прелазити 50.000,00 динара.
1.11. Индикатори/показатељи:
Индикатори успеха су:

_
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- доказ о упису газдинства у РПГ,
- потврду о упису у регистар пољопривредних
газдинстава у активном статусу за 2018. годину
- доказе за специфичне критеријуме који ће бити
наведени у расписаном конкурсу.
На основу предлога Савета за пољопривреду,
Начелник Управе за пољопривреду и ЛЕР доноси
Решење о финансирању пољопривредног газдинства
из буџета општине Параћин.
Стручне
и
административно-техничке
послове обавља Одељење за пољопривреду.
2. Назив мере: Инвестиције за унапређење и
развој руралне инфраструктуре

1.12. Административна процедура:
Посебна мерила и критеријуме за одобравање
средстава пољопривредним газдинствима утврђује
Савет
за
пољопривреду.
Након
утврђених
критеријума конкурс расписује Начелник Управе за
пољопривреду и ЛЕР, а затим се конкурс објављује
на огласној табли Управе и на интернет страници
општине Параћин.
Пријава на конкурс подноси се Одељењу за
пољопривреду - Управе за пољопривреду и ЛЕР, са
назнаком "Пријава на Конкурс за подршку
регистрованим пољопривредним газдинствима".
Комплетна конкурсна документација се доставља у
затвореној коверти. Благовременом доставом сматра
се препоручена пошиљка предата пошти најкасније
до истека последњег дана утврђеног рока за предају
конкурсне документације (печат поште), без обзира
на датум приспећа.
Уз сваки захтев подноси се посебна пријава
(на одређеном обрасцу који је прописала локална
самоуправа).
Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно
приложи:

Шифра мере: 301.
2.1. Образложење: Инвестирање у комасацију у КО
Доње Видово је неопходно, јер велики број
газдинства карактерише специјализована повртарска
производња, па је кључни проблем уситњеност
поседа, а самим тим и високи трошкови производње,
квалитетнија
обрада,
техничка
опремљеност
газдинства, односно застарела механизација, низак
степен образовања и стручне оспособљености итд.
Мера је усаглашена са: Законом о пољопривредном
земљишту, Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја Републике Србије (2014-2024) и Програмом
комасације за део КО Доње Видово. Део средстава се
планира за геодетско – техничке радове у процесу
комасације за потребе обележавања пољских путева,
крчење шума и растиња, надзор стручне фирме која
ће пратити извођење геодетско – техничких радова,
трошкове Комисије за комасацију и тд.
Према Закону о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'', број: 41/09,) локалне
самоуправе су у обавези да средства добијена од
издавања пољопривредног државног земљишта у
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закуп, а према Годишњем програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
реализују за намене које су наведене у програму
(уређење
пољских
путева,
наводњавање,
одводњавање, комасацију, регулисање водотока који
угрожавају пољопривредно земљиште итд.).
У 2017. години опредељена средства ће се
утрошити
за
рекултивацију
и
уређење
некатегорисаних пољских путева у селима општине
Параћин и исплату фирме која буде вршила надзор
над изведеним радовима.
2.2. Циљеви мере: За комасацију циљеви мере су:
укрупњавање и груписање поседа, решавање
имовинско правних односа, квалитетнија обрада,
повећање производње, побољшање продуктивности
и квалитета производа, смањење трошкова
производње, повећање наводњаваних површина,
уређење мреже некатегорисаних пољских путева,
искрчене шикаре, шибље и непотребно дрвеће,
сачуваност ветрозаштитних појасева.
Ревитализација и рекултивација пољских
путева доводи до лепшег изгледа села, олакшане
манипулације механизацијом до њива, жетве и бербе
плодова и њихов транспорт. Ова мера има за циљ да
подстакне власнике имања поред чијих њива пролази
пољски пут да искрче шибље, жбуње и дрвеће на
својим међама, а такође и да Савети МЗ- а ангажују
геометре који ће тачно измерити ширину
некатегорисаног пута и на тај начин вратити
несавесне власнике у границе својих њива.

најмање 30% од укупно потребних средстава.
2.7. Специфични критеријуми:
Нема специфичних критеријума
2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

2.9. Критеријуми селекције:
критеријума селекције

Нема

посебних

2.10. Интезитет помоћи:
За реализацију комасације ЈЛС Параћин
издваја 30% од укупно потребних средстава, а
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде 70% потребних средстава.
Уредбом о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју у 2018. год. и
Конкурсом
који
расписује
Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, тачно ће
бити
дефинисана
висина
подстицаја
за
ревитализацију пољских путева.
2.11. Индикатори/показатељи:
Индикатори успеха су:

2.3. Веза мера са националним програмима за
рурарални
развој
и
пољопривреду
Национални програм за рурални развој Републике
Србије није усвојен.
2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник је ЈЛС
Параћин и учесници комасације.
2.5. Економска одрживост: Није потребан бизнис
план.
2.6. Општи критеријуми за кориснике:
- да је усвојен Програм комасације дела КО Доње
Видово
- да је формирана Комисија за комасацију, према
Закону о пољопривредном земљишту ( ''Службени
гласник РС'' бр.41/09, 112/15) и да су утврђена њена
права и обавезе другим законским и подзаконским
актима.
- да локална самоуправа има део обезбеђених
средстава за уређење некатегорисаних путева
(најмање 40%), да би Министарство одобрило
преостали део средстава.
- да локална самоуправа има део обезбеђених
средстава за извођење комасације у Доњем Видову,

2.12. Административна процедура: Реализацију ове
мере спроводе и контролишу: Управа за
пољопривредно
земљиште
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јавне
набавке ЈЛС, Одељење за пољопривреду Управе за
пољопривреду и ЛЕР, Комисија за комасацију и
одабрана фирма која обаваља послове надзора над
изведеним радовима.
Комисију за јавне набавке у поступку
комасације, образовала је Општинска управа
Параћин. Комисија одређује процењену вредност
набавке, одређује рок за достављање понуда,
критеријуме за избор понуде и бодовање за
економски најповољнију понуду, врши избор
најповољнијег понуђача и са њим склапа Уговор о
извођењу радова, који потписује Начелник Управе за
инвестиције и управљање имовином.
Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном
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земљишту, истовремено са доношењем Одлуке о
спровођењу комасације, Скупштина општине
Параћин образовала је Комисију за комасацију, која
спроводи поступак комасације. Стручне и
административне послове комисије обавља Секретар
комисије, дипломирани правник кога је именовала
Скупштина општине Параћин из редова запослених у
управи општине Параћин. Комисија образује
поткомисију за комасациону процену земљишта и
поткомисију за утврђивање дугогодишњих засада и
објеката.
3. Назив мере: Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди и руралном развоју
Шифра мере: 402
3.1. Образложење:
Индивидуални пољопривредни произвођачи
из свих села са територије општине Параћин, који
желе да се упознају са новостима у пољопривреди,
најновијом механизацијом која се користи у свету,
органском пољопривредом, новим расама стоке итд.,
биће посетиоци Међународног пољопривредног
сајма у Новом Саду у 2018. год.. Досадашње посете
пољопривредни произвођачи су користили и за
куповину нове механизације по нижим – сајамским
ценама, куповину расних грла стоке, повезивање са
другим
пољопривредним
произвођачима,
земљорадничким
задругама,
пољопривредним
удружењима и сл.
У
зависности
од
заинтересованости
пољопривредника, општина Параћин организује и
посете међународним пољопривредним сајмовима у
иностранству. До сада су пољопривредници општине
Параћин посетили пољопривредне сајмове у: Паризу,
Берлину, Верони, Пловдиву, Сарагоси, Сен Галену и
Kielce (Пољска).
Фонд за пољопривреду општине Параћин
набавља стручну литературу, гласила и часописе
везане за новости у пољопривреди, које уступа на
читање пољопривредним произвођачима који желе
да сазнају најбитније новости из пољопривреде и
прочитају савете
и препоруке
везане
за
пољопривредну производњу.
3.2. Циљеви мере: Пољопривредни произвођачи
који раде на својој едукацији су много спремнији да
у своју пољопривредну производњу уведу новине
као што су: набавка нових сорти семена, нове расе
стоке, система за наводњавање, да примене модерне
начине производње и обраде земљишта, активирају
производњу у затвореном простору, отпочну са
органском производњом, користе субвенције
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, као и средства из ИПАРД фондова.
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3.3. Веза мера са Националним програмима за
рурарални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Националним програмом
пољопривреде
3.4. Крајњи корисници: Корисници мере ће бити:
- Општина Параћин - Управа за пољопривреду и ЛЕР
у току године организује посету пољопривредних
произвођача Међународном сајму пољопривреде у
Новом Саду.
3.5. Економска одрживост: није потребан бизнис
план.
3.6. Општи критеријуми за кориснике:
- Сви индивидуални пољопривредни произвођачи
који желе да организовано посете Међународне
пољопривредне сајмове у иностранству и Новом
Саду, морају да доставе Потврду о упису у РПГ у
активном статусу за 2018. год.
Са једном потврдом о регистрованом
пољопривредном газдинству могу да путују 2 члана
газдинства
3.7. Специфични критеријуми:
- упис до попуне места у аутобусима
3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

3.9. Критеријуми селекције: упис до попуне места у
аутобусима
3.10. Интезитет помоћи:
- 100 % од укупних трошкова закупа аутобуса
за превоз пољопривредних произвођача до Новог
Сада
- између 40-50% од укупних трошкова
организоване посете пољопривредних произвођача
сајму пољопривреде у иностранству, а који
укључују: трошкове организације путовања, превоза
и смештаја.
100 % од укупних трошкова набавке
пољопривредне литературе и часописа
3.11. Индикатори/показатељи:
Број пољопривредних произвођача који су
посетили сајмове пољопривреде
- Број младих пољопривредних произвођача, млађих
од 40 година, који су посетили сајмове
пољопривреде или узели пољопривредну литературу
на читање
- Број жена пољопривредница које су посетиле
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сајмове пољопривреде или оних које су узеле
пољопривредну литературу на читање
3.12. Административна процедура:
На
основу
заинтересованости
пољопривредних
удружења
и
регистрованих
пољопривредних произвођача, да се организује
посета
актуелном
Међународном
сајму
пољопривреде у иностранству и одлуке Савета за
пољопривреду да се пољопривредни произвођачи
пошаљу да посете сајам за који су заинтересовани,
обзиром да се ради о набавци мале вредности, траже
се 3 понуде туристичких агенција које ће
организовати путовање. Савет за пољопривреду бира
најјефтинију понуду и Начелник управе за
пољопривреду и ЛЕР даје налог финансијској
служби да средства пребаци на рачун туристичке

агенције – организатора путовања за сајмове у
иностранству или на рачун аутопревозника који
обавља превоз пољопривредника до Новог Сада.
Организацију посете Међународном
пољопривредном сајму у Новом Саду, пријем и
проверу Потврда о упису у РПГ обавља стручна
служба
Одељења
за
пољопривреду.
Упис
заинтересованих пољопривредника траје до попуне
слободних места.
- стручна служба Одељења за пољопривреду
води евиденцију заинтересованих пољопривредних
произвођача који су узели на читање одређену
литературу или часопис и у ком временском периоду
треба да врате задужену литературу.
III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Табела: Општи подаци и показатељи
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-18/2018-II од 27.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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 38.
Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр. 8/11, 2/12, 17/13, 4/14, 13/14, 22/14, 4/15,
5/15, 1/16, 32/16, 4/17), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о раду народне
кухиње Црвеног крста Параћин бр.317/06-01 од
30.10.2017. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе и ЛЕР бр. 110-64/2017-V-06 од
10.11.2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о раду
народне кухиње Црвеног крста Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду
народне кухиње Црвеног крста Параћин бр.317/06-01
од 30.10.2017. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
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Образложење
Црвени крст Параћин поднео је Председнику
општине Параћин захтев за давање сагласности на
Правилник о раду народне кухиње Црвеног крста
Параћин бр.317/06-01 од 30.10.2017.године.
Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење
председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о правима и услугама у социјалној
заштити општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр. 8/11, 2/12, 17/13, 4/14, 13/14, 22/14, 4/15,
5/15, 1/16, 32/16, 4/17).
У складу са чланом 38. став 3 Одлуке о
правима и услугама у социјалној заштити општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''бр. 8/11,
2/12, 17/13, 4/14, 13/14, 22/14, 4/15, 5/15, 1/16, 32/16,
4/17), којим је прописано да ближе услове у погледу
начина организовања бесплатних оброка утврђује
Црвени крст Параћин на основу броја корисника
бесплатног оброка, на који сагласност даје
председник општине, уз позитивно мишљење
Одељења за јавне службе и ЛЕР, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-63/2017-I од 17.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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Нa oснoву члaнa 47. став 5. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број: 21/16 и 113/17), члана 89. став 2. Статута
општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин", број: 20/17) и члана 10. Одлуке о
организацији Општинских управа општине Параћин
("Службени лист општине Параћин", број: 19/17 и
4/18), Општинско веће општине Параћин, на предлог
Начелнице Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин je,
дана 08.03.2018. године, усвојило
ПРAВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОБЈЕДИЊЕНОГ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКИМ УПРАВАМА И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Члaн 1.
Члан 14. Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинским
управама и Општинском правобранилаштву општине
Параћин, брoj: 110-70/2017-III oд 25.12.2017. гoдинe,
мења се у делу:
I. Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВИ, тако да гласе:
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске 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
У осталом делу остаје неизмењен.
II. Заменик Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВИ,
тако да гласе:
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне или економске 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
У осталом делу остаје неизмењен.
02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА
АДМИНИСТРАЦИЈУ

ЛОКАЛНУ

ПОРЕСКУ

02-3 ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО
КЊИГОВОДСТВО
И
ИЗВРШАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
02-3-1 Послови наплате и пореског књиговодства
локалних јавних прихода
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВА И ЗВАЊА, тако да
гласи:
Звање: сарадник
број службеника: 1
Услови: 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
три године радног искуства у струци
У осталом делу остаје неизмењен.
06
СЛУЖБA
ЗА
СКУПШТИНСКЕ
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

И

06-2 РАДНА ГРУПА ЗА НОРМАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ
06-2-1 Послови припреме и обраде седница и
аката органа општине
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВИ и ЗВАЊЕ, тако да
гласи:
Звање:
млађи број службеника: 1
саветник
Услови: стечено високо образовање правног смера
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 једна година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет)
У осталом делу остаје неизмењен.
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06-3 ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ,
БРИШЕ СЕ, са наведеним радним местима:
06-3-1 Шеф Одсека за информисање
СЕ

БРИШЕ

06-3-2
РАДНА
ГРУПА
ЗА
ИНФОРМИСАЊА
О
РАДУ
ОПШТИНЕ

ПОСЛОВЕ
ОРГАНА

06-3-2-1 Шеф Радне групе
СЕ

БРИШЕ

- Због брисања радних места Одсека за информисање
редни бројеви у Служби за скупштинске и
нормативне послове мењају се тако што:
МЕЊА СЕ ДОСАДАШЊИ БРОЈ УНУТРАШЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У:
06-3 РАДНА ГРУПА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ –
КОЛ ЦЕНТАР, НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА
086.
За досадашњи број радног места
06-4-1 Руководилац Радне групе
МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА У:
06-3-1 Руководилац Радне групе
За досадашњи број радног места:
06-4-2 Оператер-администратор Радне групе
МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА У:
06-3-2 Оператер-администратор Радне групе
За досадашњи број радног места:
06-4-3 Теренски послови Радне групе
МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА У:
06-3-3 Теренски послови Радне групе
МЕЊА СЕ ДОСАДАШЊИ БРОЈ УНУТРАШЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У:
06-4 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА
За досадашњи број радног места:
06-5-1 Руководилац Радне групе
протокола

за

послове
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МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА У:
06-4-1 Руководилац Радне групе за послове
протокола
За досадашњи број радног места:
06-5-2 Оператер-администратор Радне групе за
послове протокола
МЕЊА СЕ БРОЈ ТАЧКЕ РАДНОГ МЕСТА У:
06-4-2 Оператер-администратор Радне групе за
послове протокола
07 СЛУЖБA ЗA ИНСПEКЦИJСКE ПOСЛOВE
07-1 Начелник Службе за инспекцијске послове
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВИ, тако да гласи:
Звање:
број службеника: 1
самостални
саветник
Услoви: стечено високо образовање друштвеног,
техничког, пољопривредног смера или официр
полиције 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 најмање пет година радног искуства на
инспекцијским пословима.
У осталом делу остаје неизмењен.
-Члан 42. Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинским
управама и Општинском правобранилаштву општине
Параћин, мења се, јер се у Управи за послове органа
општине Параћин, иза дела Посебне организационе
јединице са „Службеницима у Кабинету председника
општине“, додаје:
03 ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
03-1 Шеф Одсека за информисање
Звање:
број службеника: 1
млађи
сарадник
Опис посла: Осмишљава и израђује информативни
материјал и информише и обавештава грађане о раду
локалне самоуправе, и донетим Одлукама, даје
саопштења за јавност о раду органа општине и
општинске управе у писаном и електронском облику;
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обавља послове који се односе на благовремено
информисање грађана о раду органа општине и
Општинске 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.
03-2
РАДНА
ГРУПА
ИНФОРМИСАЊА
О
ОПШТИНЕ

ЗА
РАДУ

ПОСЛОВЕ
ОРГАНА

03-2-1 Шеф Радне групе за послове информисања
о раду органа општине
Звање: виши референт
број службеника: 1
Опис
посла:
обавља
послове
припреме
информативних прилога о раду органа општине и
општинске управе и донетим Одлукама у писаном и
електронском облику, даје саопштења за јавност о
раду органа општине и општинске управе, уређује
информативне прилоге који се припремају у радној
групи и одговоран је да се прилози припремају у
складу са Законом, потписује информативне прилоге
који се припремају у радној групи
Услoви:
стечено
средње
образовање
у
четворогодишњем трајању друштвеног смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.
03-2-2 Послови информисања
Звање: виши референт

број службеника: 3

Опис посла: Обавља послове припреме и обраде
информативних прилога о раду органа општине и
општинске управе и донетим Одлукама у писаном и
електронском облику, по упутствима руководиоца
Радне групе доставља овако припремљене материјале
средствима јавног информисања
Услoви:
стечено
средње
образовање
у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког и
другог смера или гимназија, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.
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: 110-10/2018-III oд 08.03.2018. гoдинe
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 72. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.20/2017) и Споразума о спровођењу
Пројекта ''Пројекат енергетске ефиканости и
управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у
Србији бр.312-8/2017-01-I од 28.03.2017. године,
Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Tима за спровођење пројекта
''Пројекат енергетске ефиканости и управљања
енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији''
Општине Параћин
Члан 1.
Образује се Tим за реализацију пројекта
''Пројекат енергетске ефиканости и управљања
енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији,
Општине Параћин, (у даљем тексту: Тим), као
радно тело председника општине, ради обављања
задатака у вези са спровођењем дела Пројекта који се
односи на општину Параћин.
Члан 2.
Тим обавља задатке дефинисане Споразумом
о спровођењу Пројекта ''Пројекат енергетске
ефиканости и управљања енергијом у општинама
(ПЕЕУЕО) у Србији бр.312-8/2017-01-I од
28.03.2017. године.
Члан 3.
За председника Тима именује се:
-Војислав Васић, Начелник Управе за инвестиције и
одрживи развоја.
За заменика председника Тима именује се:
-Горан Милојевић, Заменик начелника Управе за
инвестиције и одрживи развоја
За чланове Тима именују се:
-Зорица Бодирога, начелница Одељења за
инвестиције
-Владимир Јанковић, начелник Одељења за
одрживи развој
-Југослав Николић, општински енергетски менаџер
-Бранислав Перић, помоћник председника општине
-Марко Јовичић, ЈП „Дирекција за изградњу“
-Сања Поповић, ЈП „Дирекција за изградњу“
-Иван Костић, Одељење за урбанизам и имовинско
правне послове
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-Марија Тачић, Одељење за урбанизам и имовинско
правне послове
-Весна Костић, Шеф одсека за ЈН Управе за
инвестиције и одрживи развој
-Александар Мацура, РЕС Фондација - екстерни
консултант
Члан 4.
Стручне, административне и техничке
послове за Тим обавља Одељење за одрживи развој у
Управи за инвестиције и одрживи развој Општине
Параћин.
Члан 5.
Ово решење се објављује у "Службеном
листу Општине Параћин".

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон), члана 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр.20/2017), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 14.03.2018. године, донело је

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-54/2018-I од 08.03.2018. године

I
СТАВЉА
СЕ
ван
снаге
Закључак
Општинског већа општине Параћин бр.06-50/2018-III
од 08.03.2018. године којим је упућен Предлог
Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину
Параћин за 2018. годину Скупштини општине
Параћин на разматрање и одлучивање по
прибављеној сагласности надлежног министарства.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
74. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 14.03.2018.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног
предлога годишњег програма за 2018. годину
Oрганизације Спортских Риболоваца ''Мрена''
Параћин,
Омладинског
кошаркашког
клуба
''Параћин'',
Омладинског
фудбалског
клуба
''Текстилац'' бр. 06-49/2018-I од 07.03.2018.године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-54/2018-III од 14.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге закључка Општинског већа
општине Параћин бр. 06-50/2018-III од 08.03.2018.
године

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-54/2018-III од 14.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 60. став 3. Закон о
пољопривредном земљишту (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 41/09, 65/08-др.закон, 112/15, 80/17), чл. 44.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и
члана 72. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’бр. 20/17), Председник
општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на
годишњи Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
I
Формира се Комисија за давање мишљења на
годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у саставу:
1. Стојан Столић, Параћин, председник, дипл.
инжењер пољопривреде
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2. Миливоје Вучковић, Стрижа, члан,
носилац регистрованог пољопривредног газдинства
3. Марина Васић, Стрижа, члан, носилац
регистрованог пољопривредног газдинства
4. Љубиша Милошевић, Чепуре, члан,
носилац регистрованог пољопривредног газдинства
5. Слободан Микић, Горње Видово, члан,
носилац регистрованог пољопривредног газдинства
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: 02-56/2018-I од 14.03.2018. 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 72. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17), 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 2019. годину
I
Формира се Комисија за категоризацију
спортских организација са територије општине
Параћин у саставу:
1. Бојан Стојчић, председник;
2. Валентина Приморац, члан;
3. Милица Грујић, члан;
4. Марко Милојевић, члан;
5. 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 предходну годину.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-57/2018-I од 15.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон) и
члана 72. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 20/17), Председник општине
Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење Одлуке о
задужењу општине Параћин за реализацију
капиталних инвестиционих пројеката у 2018.
години
I
Формира се Комисија за спровођење Одлуке
о задужењу општине Параћин за реализацију
капиталних инвестиционих пројеката у 2018. години
у саставу:
1. Горан Милојевић, председник,
2. Владан Милетић, члан,
3. Јасна Жикић, члан,
4. Никола Јовичић, члан,
5. Ивана Јовановић, члан.
II
Задатак комисије је да спроведе Одлуку о
задужењу општине Параћин за реализацију
капиталних инвестиционих пројеката у 2018. години.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-58/2018-I од 16.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/214-др.закон,
101/16-др.закон), чл. 72. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ 20/17), члана
12. тачка 5. Одлуке о оснивању Установе Спортскорекреативни центар ''Јединство'' Параћин (''Службени
лист општине Параћин'', број , 21/2016) и члана 19.
Статута Установе Спортско-рекреативни центар
''Јединство'' Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број , 23/2016), Председник општине
Параћин, разматрајући Ценовник коришћења
спортских терена од стране спортских клубова и
рекреативаца
Установе
Спортско-рекреативни
центар ''Јединство'' Параћин бр. 18/2018 од
21.02.2018. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник коришћења
спортских терена од стране спортских клубова и
рекреативаца Установе Спортско-рекреативни
центар ''Јединство'' Параћин у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Ценовник
коришћења спортских терена од стране спортских
клубова и рекреативаца Установе Спортскорекреативни центар ''Јединство'' Параћин бр. 18/2018
од 21.02.2018. године.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 12. тачка 5. Одлуке о
оснивању Установе Спортско-рекреативни центар
''Јединство'' Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број , 21/2016) и чланом 19. Статута
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број ,
23/2016), Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин поднео је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Ценовник
коришћења спортских терена од стране спортских
клубова и рекреативаца Установе Спортскорекреативни центар ''Јединство'' Параћин бр. 18/2018
од 21.02.2018.године, Одлуку Управног одбора о
усвајању Ценовника коришћења спортских терена од
стране спортских клубова и рекреативаца Установе
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин
бр. 19/2018од 21.02.2018.године.
Разматрајући Захтев Установе Спортскорекреативни центар ''Јединство'' Параћин бр. 21/2018
од 21.02.2018.године за давање сагласности на
Ценовник коришћења спортских терена од стране
спортских клубова и рекреативаца Установе
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин
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бр. 18/2018 од 21.02.2018.године и Одлуку Управног
одбора о усвајању Ценовника коришћења спортских
терена од стране спортских клубова и рекреативаца
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин бр. 19/2018 од 21.02.2018.године, Одељење
за јавне службе дало је позитивно мишљење на
захтев за сагласност на Ценовник коришћења
спортских терена од стране спортских клубова и
рекреативаца
Установе
Спортско-рекреативни
центар ''Јединство'' Параћин бр. 18/2018 од
21.02.2018.године.
У складу са напред наведеним Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 38-3/2018-I од 19.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самопуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 83/2014 - други закон и 101/2016 - други
закон), члана 74. став 1. тачка 7. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
20/17), члана 97. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС''бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I - други закон), члана 35. став 1.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 19/2017,
4/2018), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 20.03.2018. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
ПОСТАВЉА СЕ ЈЕЛЕНА КОСТИЋ, мастер
економиста из Параћина на положај Заменика
начелника Управе за послове органа општине,
општине Параћин, на период од 5 (пет) година, почев
од 21.03.2018. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-59/2018-III од 20.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самопуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 83/2014 - други закон и 101/2016 - други
закон), члана 74. став 1. тачка 7. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
20/17), члана 97. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС''бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I - други закон), члана 35. став 1.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 19/2017,
4/2018), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 20.03.2018. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН
I
ПОСТАВЉА
СЕ
ДРАГАНА
БОГДАНОВИЋ,
дипломирани
инжењер
пољопривреде из Параћина на положај Заменика
начелника Управе за пољопривреду и локални
економски развој општине Параћин, на период од 5
(пет) година, почев од 21.03.2018. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-60/2018-III од 20.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон), члана 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр.20/2017), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, разматрајући
Обавештења директора ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин
бр. 037-28/2018-III
од 21.03.2018. године и
директора ОШ ''Вук Караџић'' Поточац бр. 03728/2018-III од 26.03.2018. године, Параћин на
седници одржаној 26.03.2018. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност да Општинско веће
Општине Параћин упути допис Министарству
просвете, науке и технолошког развоја у вези
предузимања мера које су у надлежности овог
министарства, a ради спречавања кршења законске
процедуре разрешења и именовања директора школа
на територији општине Параћин.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-59/2018-III од 26.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр. 20/2017), члана 6. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 19/17) и предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове Општине Параћин
број 400-470/2018-V-01 од 23.03.2018. године,
Општинско веће општине Параћин, разматрајући
предлог Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
број 400-470/2018-V-01 од 23.03.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и одрживи развој на преузимање обавеза по уговору
за капиталне пројекте који захтевају плаћање у више
година(ради спровођења поступка набавке), који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин у
2018.години, док ће обавезе које доспевају у 2019. и
2020.години бити укључене у Финансијске планове
ове Управе за наведене године, а конкретно за

27.04.2018.
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следеће пројекате:
-Пројекат
санације
општинског
пута
Крежбинац-Бусиловац 2018-2019. година;
-Пројекат изградње прилаза у улици
Видовданској 2018-2019. година;
-Пројекат изградње прилаза у улици Цара
Душана 2018-2019. година,
-Пројекат уређења пешачких стаза на
игралишту у Руђер Бошковића 2018-2019. година;
-Пројекат изградње канализације у граду
2018-2020. година;
-Изградња јавне расвете у Адакалској 20182019. година;
-Пројекат изградње водоводне мреже у граду
2018-2020. година;
-Пројетат уређења игралишта код Јагодњака
2018-2020. година;
-Пројекат адаптације Дома културе у МЗ
Дреновац 2018-2020. година;
-Пројект уређења простора око амбуланте у
МЗ Трешњевица 2018-2020. година;
-Пројекат изградње јавне расвете у МЗ
Стубица 2018-2020. година;
-Пројекат изградње објеката на гробљу у МЗ
Ратаре 2018-2020. година;
-Пројекат изградње ограде на фудбалском
терену у МЗ Извор 2018-2020. година;
-Пројекат адаптације објекта свлачионица МЗ
Стрижа 2018-2020. година;
-Пројекат изградње свлачионица МЗ Горња
Мутница 2018-2020. година;
-Пројекат изградње бунара на фудбалском
терену МЗ Доња Мутница 2018-2020. година;
-Пројекат изградње свлачионица МЗ Забрега
2018-2020. година;
-Изградња свлачионица у МЗ Својново 20182019. година.
II
Решење објавити у ‘’Службеном
листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин обратио се
захтевом Општинском већу општине Параћин ради
давања сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година (ради спровођења поступка набавке),
за пројекате, Пројекат санације општинског пута
Крежбинац-Бусиловац 2018-2019. година, Пројекат
изградње прилаза у улици Видовданској 2018-2019.
година, Пројекат изградње прилаза у улици Цара
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Душана 2018-2019. година, Пројекат уређења
пешачких стаза на игралишту у Руђер Бошковића
2018-2019. година, Пројекат изградње канализације у
граду 2018-2020. година, Изградња јавне расвете у
Адакалској 2018-2019. година, Пројекат изградње
водоводне мреже у граду 2018-2020. година,
Пројетат уређења игралишта код Јагодњака 20182020. година, Пројекат адаптације Дома културе у
МЗ Дреновац 2018-2020. година, Пројект уређења
простора око амбуланте у МЗ Трешњевица 20182020. година, Пројекат изградње јавне расвете у МЗ
Стубица 2018-2020. година, Пројекат изградње
објеката на гробљу у МЗ Ратаре 2018-2020. година,
Пројекат изградње ограде на фудбалском терену у
МЗ Извор 2018-2020. година, Пројекат адаптације
објекта свлачионица МЗ Стрижа 2018-2020. година,
Пројекат изградње свлачионица МЗ Горња Мутница
2018-2020. година, Пројекат изградње бунара на
фудбалском терену МЗ Доња Мутница 2018-2020.
година, Пројекат изградње свлачионица МЗ Забрега
2018-2020. година, Изградња свлачионица у МЗ
Својново 2018-2019. година.
За капиталне пројекте из става I овог решења
Управа за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин је за 2018. годину обезбедила средства у
свом Финансијском плану, док ће обавезе које падају
у 2019. и 2020. годину бити укључене у Финансијске
планове ове Управе за наведене године.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-470/2018-V-01 од
23.03.2018. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 26.03.2018. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-470/2018-III од 26.03.2018. 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. Закон о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и чл. 44. и 72.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 20/17), Председник општине Параћин
донео је
РЕШЕЊЕ
о допуни решења о овлашћењу чланова
Општинског већа и помоћника Председника
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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
ставу I , тачка 1, мења се и гласи:
''Војкан Ристић - основно, средње образовање
и култура осим одобравања Обрасца бр.6 и Обрасца
бр.6.а прописаних Упутством о раду трезора
општине Параћин.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-89/18-I од 28.03.2018. 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. Закон о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и чл. 44. и 72.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 20/17), 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
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 4, и гласи:
''Биљана Миловановић – удружења грађана, основно
и средње образовање у делу одобравања Обрасца
бр.6 и Обрасца бр.6.а прописаних Упутством о раду
трезора општине Параћин.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

Образложење
Приликом преузимања обавеза индиректних
корисника а ради ефикаснијег придржавања рокова и
услова плаћања овим решењем овлашћује се Биљана
Миловановић у вршењу надзора из наведених
надлежности, па је решење донето као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-89/18-I од 28.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 72. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17), Mеморандум о разумевању
између програма уједињених нација за развој
(UNDP) и општине Параћин, председник општине
Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Евалуационе комисије за давање
предлога РеЛОаД пројекта
I
Именује се Евалуациона комисија коју чине
чланови УНДП РеЛОаД тима, представници
општине Параћин и представници организација
цивилног друштва из општине Параћин који ће
разматрати и процењивати предлоге РеЛОаД
пројеката, и то:
1. Биљана Миловановић, представник ЈЛС,
2. Бобан Дејановић, представник ЈЛС,
3. Наташа Протић, представник УНДП,
4. Вера Ковачевић, представник УНДП,
5. Владан Вучковић, представник ОЦД,
6. Татјана Тубица, представник ОЦД.
II
Задатак комисије је да:
1. вршити процену у следећим фазама:
(1) Испуњење административних услова
 Потврда да апликација садржи обавезну
документацију која је комплетно попуњена као таква може бити евалуирана;
 Документација достављена у траженом броју
примерака (три штампана примерка обавезне
документације, један примерак додатне
документације и један електронски на ЦД-у
или УСБ-у);
(2)
Испуњење услова који се тичу апликанта,
партнера и активности
 Потврда да апликант, партнери (и сарадници,
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ако постоје), као и активности, испуњавају
услове наведене у поглављима 5, 6, 7, 8, 9 и

10.
(3)
Процена квалитета пројекта и финансијска
евалуација
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-64/2018-I од 28.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 72. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.20/2017) и Споразума о спровођењу
Пројекта ''Пројекат енергетске ефиканости и
управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у
Србији'' бр.312-8/2017-01-I од 28.03.2017. године,
Председник општине општине доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора Пројекта
енергетске ефиканости и управљања енергијом у
општинама (ПЕЕУЕО) у Србији
I
Именује
се
ВОЈИСЛАВ
ВАСИЋ,
дипломирани правник, Начелник Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин за
члана Управног одбора Пројекта енергетске
ефиканости и управљања енергијом у општинама
(ПЕЕУЕО) у Србији.
II
Ово решење се објављује у "Службеном
листу Општине Параћин".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-65/2018-I од 02.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон), члана 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр.20/2017), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17),
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разматрајући Обавештења директора ОШ ''Ђура
Јакшић'' Параћин бр. 037-28/2018-III од 21.03.2018.
године и директора ОШ ''Вук Караџић'' Поточац бр.
037-28/2018-III од 26.03.2018. године, Параћин на
седници одржаној дана 02.04.2018. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на текст писма које
Општинско веће Општине Параћин упућује
Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, а у вези са предузимањем мера које су у
надлежности овог министарства, a ради спречавања
кршења законске процедуре разрешења и именовања
директора школа на територији општине Параћин.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-66/2018-III од 02.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.20/17), и члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, разматрајући
Захтев ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин у Параћину
бр.400-465/2018-I од 21.03.2018.године, на седници
одржаној 02.04.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ захтев ОШ ''Радоје Домановић''
Параћин у Параћину бр.400-465/2018-I од 21.03.2018.
године за доделу средстава из текуће буџетске
резерве и даје се сагласност председнику општине
Параћин да одобри средства из текуће буџетске
резерве намењена за накнаду трошкова по пресуди
Апелационог суда из Крагујевца бр. ГЖ-158/17 од
09.01.2018. године.
II
НАЛАЖЕ СЕ Општинском правобраниоцу
општине Параћин и ОШ ''Радоје Домановић''
Параћин у Параћину да покрену поступак против
лица за која постоје основи сумње да су оштетили
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буџет општине Параћин и наведену школу у износу
од 1.000.000,00 динара, из разлога што су на немаран
начин одржавали школско двориште, инсталације
школе и школску имовину.

Председник општине Параћин доноси

III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. 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 послове органа
општине, средства у укупном износу од 150.000,00
динара на име: - исплате зараде за време
породиљског одсуства за запослену Марију Дезелин
која је у ову Управу премештена од 01.03.2018.
године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-66/2018-III од 02.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
74. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.20/2017 члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 02.04.2018.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај ''Roma Hausing''
пројекта, односно техничке помоћи за унапређење
стамбених и животних услова ромске популације у
неформалним насељима.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-66/2018-III од 02.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
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 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400509/2018-V-01 од 02.04 2018. године,

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију у оквиру раздела 8,
Управа за послове органа општине, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130
Опште услуге, извор финансирања 01, економска
класификација
414000
Социјална
давања
запосленима, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину износи 190.000
динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Одељење за финансије и буџет – Одсек
рачуноводства, обратило се Председнику општине
Параћин захтевом за додатна средства Управи за
послове органа општине, у износу од 150.000,00
динара на име: - исплате зараде за време
породиљског одсуства за запослену Марију Дезелин
која је у ову Управу премештена од 01.03.2018.
године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400509/2018-V-01 од 02.04.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-486/2018-I од 02.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

27.04.2018.
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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 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Закључка Општинског већа, бр.03-66/2018 – II од
02.04.2018. године као и Предлога Начелника Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-524/2018-V-01 од 04.04.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. 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
''Радоје Домановић'' Параћин, средства у укупном
износу од 1.070.000,00 динара на име: - исплате
трошкова по пресуди Апелационог суда из
Крагујевца, бр. ГЖ-158/17 од 09.01.2018. године
(накнада нематеријалне штете 1.011.200 динара;
таксе за одлуку другостепеног суда по жалби 58.800
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
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 103.900.000 динара (трошак 483 новчане
казне и пенали по решењу судова, 123.800 динара;
трошак 485 Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, 1.011.200
динара), а у делу који се односи на главу 5.33 ОШ
''Радоје
Домановић''
Параћин,
програмска
активност 2002-0001, економска класификација 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2018.
годину (нови трошак 483 новчане казне и пенали по
решењу судова, 58.800 динара; нови трошак 485
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа, 1.011.200 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
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4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин, обратила
се Председнику општине захтевом дел. бр. 142 од
20.03.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 1.070.000,00 динара на име: - исплате
трошкова по пресуди Апелационог суда из
Крагујевца, бр. ГЖ-158/17 од 09.01.2018. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
Закључком Општинског већа, бр.03-66/2018–II од
02.04.2018. године и датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-524/2018-V-01 од 04.04.2018.
године, донета је одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-465/2018-I од 04.04.2018. 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 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Закључка Општинског већа, бр.03-66/2018–II од
02.04.2018. године као и Предлога Начелника Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-523/2018-V-01 од 04.04.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Бранко Радичевић'' Поповац, средства у укупном
износу од 25.000,00 динара на име: - санитарних
прегледа за раднике.
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

66
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8_ ____ ____ _ 27.04.2018.
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 103.925.000 динара (трошак 424
специјализоване услуге, 420.000 динара), а у делу који
се односи на главу 5.35 ОШ ''Бранко Радичевић''
Поповац,
програмска
активност
2002-0001,
економска класификација 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2018. годину износи
14.165.000 динара (трошак 424 специјализоване
услуге, 55.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац, обратила
се Председнику општине захтевом дел. бр. 64/2 од
28.03.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 25.000,00 динара на име: - санитарних
прегледа за раднике.
Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400523/2018-V-01 од 04.04.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-500/2018-I од 04.04.2018. 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. Закон о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и чл. 72. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 20/17), 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

I
У Решењу о овлашћењу чланова Општинског
већа и помоћника Председника општине за вршење
надзора над сврсисходношћу употребе буџетских
средстава број 031-90/16-01-I oд 31.05.2016. године
мења се у ставу I , тачка 2, и гласи:
''Милан Милојевић – Управа за инвестиције и
одрживи развој, јавне службе, месне заједнице,
спортска удружења, спортске организације, спортски
клубови и спортске манифестације, физичка култура,
унапређење животне средине и пољопривреда.''
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-93/2018-I од 10.04.2018. 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-др.закон) и чл. 72. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2. Одлуке о
овлашћењу Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015) и
чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17, 19/17,
4/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''Борац'' Параћин у Параћину, бр.
305 oд 23.03.2018. године, уз позитивно мишљење
Одељења за јавне службе, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Спортско-рекреативни центар
''Борац'' Параћин у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Спортско-рекреативни центар ''Борац''
Параћин у Параћину, бр. 305 oд 23.03.2018. године.

27.04.2018.
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II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа
Спортско-рекреативни
центар
''Борац'' Параћин у Параћину, поднелa је
Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности
на
Правилник
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Спортско-рекреативни центар ''Борац'' Параћин, број
305 oд 23.03.2018. године, Документациону основу
ради доношења Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова код
послодавца Спортско-рекреативни центар ''Борац''
Параћин, број 307 oд 23.03.2018. године и Одлуку
Управног одбора бр. 306, донетој на седници
одржаној дана 23.03.2018. године којом је дата
сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у у установи Спортскорекреативни центар ''Борац'' Параћин , број 305 oд
23.03.2018. године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-14/2018-I од 10.04.2018. 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-др.закон) и чл. 72. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2. Одлуке о
овлашћењу Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015)и
чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17, 19/17,
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4/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''Јединство'' Параћин у
Параћину, бр. 31/18 oд 23.03.2018. године, уз
позитивно мишљење Одељења за јавне службе,
донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Спортско-рекреативни центар
''Јединство'' Параћин у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин у Параћину, бр. 31/18 oд 23.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа
Спортско-рекреативни
центар
''Јединство'' Параћин у Параћину, поднелa је
Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности
на
Правилник
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин,
број 31/18 oд 23.03.2018. године, Документациону
основу ради доношења Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова код
послодавца
Спортско-рекреативни
центар
''Јединство'' Параћин, број 31-1/18 oд 23.03.2018.
године, и Одлуку Управног одбора бр. 32/18, донетој
на седници одржаној дана 23.03.2018. године којом је
дата сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин,
број 31/18 oд 23.03.2018. године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-16/2018-I од 10.04.2018. 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-др.закон) и чл. 72. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2. Одлуке о
овлашћењу Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015) и
чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17, 19/17,
4/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о измени Правилника о раду
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу општине
Параћин” у Параћину бр. 56-9/16 од 29.03.2018.
године, и Измене и допуне Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу
општине Параћин'' у Параћину, број 2291-8/16 oд
29.03.2018. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног предузећа ''Дирекција
за изградњу општине Параћин'' и Измене и
допуне Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у
Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу
општине Параћин''
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу општине Параћин” у Параћину бр. 56-9/16
од 29.03.2018. године, и Измене и допуне
Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у Јавном предузећу
''Дирекција за изградњу општине Параћин'' број
2291-8/16 oд 29.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу
општине Параћин'' поднело је Председнику општине

Параћин захтев за давање сагласности на Одлуку о
измени Правилника о раду Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу општине Параћин'', бр. 569/16, од 29.03.2018. године, са Одлуком Надзорног
одбора Јавног предузећа о усвајању Измена
Правилника о раду, бр. 56-9/16 од 29.03.2018. године,
као и Измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП
Дирекција за изгрдњу општине Параћин, бр. 22918/16 од 29.03.2018. године, са Одлуком о изради
документационе основе ради доношења Измена и
допуна
Правилника
о
организацији
и
систематизацији послова и радних места код
послодавца бр. 2291-7/16 од 29.03.2018. године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-19/2018-I од 10.04.2018. 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-др.закон) и чл. 72. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2. Одлуке о
овлашћењу Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015) и
чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17, 19/17,
4/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''7.јули'' Параћин у Параћину, бр.
01-20/18 oд 23.03.2018. године, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, донео је

27.04.2018.
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Спортско-рекреативни центар
''7.јули'' Параћин у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Спортско-рекреативни центар ''7.јули''
Параћин у Параћину, бр. 01-20/18 oд 23.03.2018.
године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа
Спортско-рекреативни
центар
''7.јули'' Параћин у Параћину, поднелa је
Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности
на
Правилник
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Спортско-рекреативни центар ''7.јули'' Параћин, број
01-20/18 oд 23.03.2018. године, Документациону
основу ради доношења Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова код
послодавца Спортско-рекреативни центар ''7.јули''
Параћин, oд 23.03.2018. године, и Одлуку Управног
одбора бр. 01-20/18-1, донетој на седници одржаној
дана 23.03.2018. године којом је дата сагласност на
Правилник
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''7.јули'' Параћин, број 01-20/18
oд 23.03.2018. године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-15/2018-I од 16.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

_
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На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 72. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2. Одлуке о
овлашћењу Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015) и
чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17, 19/17,
4/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у установи Завичајни
музеј ''Параћин'' у Параћину, број 137 oд 23.03.2018.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Завичајни музеј ''Параћин'' у
Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Завичајни музеј ''Параћин'' у Параћину,
број 137 oд 23.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа Завичајни музеј ''Параћин'' у
Параћину, поднелa је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Завичајни музеј ''Параћин'' у Параћину,
број 137 oд 23.03.2018. године, Документациону
основу за доношење Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова код
послодавца Завичајни музеј ''Параћин'' у Параћину,
број 136 oд 23.03.2018. године, и Одлуку Управног
одбора број 140, донетој на седници одржаној дана
23.03.2018. године којом је дата сагласност на
Правилник
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији послова у у установи Завичајни
музеј ''Параћин'' у Параћину, број 137 oд 23.03.2018.
године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
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које се финансирају из буџета Општине и 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,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-18/2018-I од 16.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.20/17), и члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, разматрајући
Захтев РТВ Канал М доо Параћин бр.400-585/2018-I
од 23.04.2018. године, на седници одржаној
23.04.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ОДОБРАВА СЕ закључење Споразума о
поравнању између општине Параћин и РТВ Канал М
Параћин у Параћину за враћање износа неутрошених
средстава од 1.381.117,73 који је утврђен Извештајем
Одељења за јавне службе о прегледу финансијских и
наративних извештаја о реализацији пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања у 2015. години на основу Јавног
позива бр. 400-215/15-01-III од 16.03.2015. године.
II
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се пред
Општинским правобранилаштвом општине Параћин
закључи Споразум о поравнању, између општине
Параћин и РТВ Канал М Параћин у Параћину, и да се
повраћај неутрошених средстава изврши у више
месечних рата.
III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-76/2018-III од 23.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
74. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.20/2017), члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 24.04.2018.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева
носиоца годишњег програма да се неутрошена
средства из првог квартала пренесу у други квартал
за:
КК''Параћин''
Параћин,
ФК''Шумадија''
Трешњевица, СПУ''Викинг 2016'' Параћин, ФК''Трио''
Параћин, Спортски савез општине Параћин,
ФК''Херој''
Бусиловац,
ФК''Младост''
Горња
Мутница, ФК''Раднички'' Текија, Фудбалски савез
општине
Параћин,
ФК''Напредак''
Дреновац,
ФК''Јединство''
Ратаре,
ФК''Хајдук''
Чепуре,
Пливачки клуб ''Црница'' Параћин бр. 06-77/2018-I од
23.04.2018. године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-78/2018-III од 24.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46
Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.20/17), и члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 24.04.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

27.04.2018.
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I
УПУЋУЈЕ СЕ обавештење Општинског већа
општине Параћин Уставном суду Републике Србије
и Народној скупштини Републике Србије бр. 0135/2018-III од 24.04.2018. године.
II
НАЛАЖЕ СЕ Одсеку за информисање
општине Параћин да путем локалних средстава
информисања информише јавност о наведеном
обавештењу.
III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-78/2018-III од 24.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 72. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17) и на основу Писма о намери
општине Параћин o сарадњи са Министарством
финансија – Сектором за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) на
имплементацији пројекта „Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“ број 4001445/2017-I од 11.01.2018. године, Председник
општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома
I
Формира се Мобилни тим за социјалну
инклузију Рома ( у даљем тексту: Мобилни тим) у
оквиру
активности
предвиђених
пројектом
„Техничка помоћ за унапређење животних и
стамбених услова ромске популације у неформалним
насељима“ ( у даљем тексту: Пројекат)који реализује
Министарство финансија, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније
(ЦФЦУ)
у
оквиру
ИПА
2013
(ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у сарадњи са
корисницима
пројекта,
Министарством
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
Канцеларијом за људска и мањинска права (у даљем
тексту: Пројекат).
Обавезни састав Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома чине:
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1.Марија Јовичић, представник ЈЛС,
2.Живадинка Ђорђевић, координатор за ромска
питања,
3.Снежана Љубишевић, педагошки асистент,
4.Виолета Николић, педагошки асистент,
5.Марија Здравковић, здравствени медијатор,
6.Марина Саздановић, представник Центра за
Социјални рад у Параћину,
7.Мирјана Бацић, представник Филијале НСЗ у
Параћину.
II
Мобилни тим се формира за потребе
реализације мера и активности дефинисаних
Локалним акционим планом за унапређење
образовања, здравља, запошљавања и становања
Рома на територији општине Параћин за период од
2018-2021. године, као и активности предвиђених
Пројектом „Техничка помоћ унапређењу животних и
стамбених услова ромске популације у неформалним
насељима“.
III
Процесна и материјално правна питања од
значаја за функционисање Мобилног тима, права и
обавезе чланова/ца и сл., биће регулисана
Правилником о раду Мобилног тима.
Правилник о раду Мобилног тима биће
израђен најкасније у року од 60 дана од дана
доношење Решења о његовом формирању.
IV
Задаци Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома су да:
-Учествује у реализацији Локалног акционог
плана за социјално укључивање Рома,
-Изради шестомесечни Оперативни план за
период јун – децембар 2018.године и поднесе га
Општинском већу општине Параћин на усвајање и
реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
-Изради
годишњи
Оперативни
план
Мобилног тима за 2019.годину са финансијском
проценом трошкова за његову имплементацију и
реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
-Реализује редовне посете ромским насељима
у циљу информисања о правима која је могуће
остварити пред надлежним институцијама.
-Редовно размењује информације од значаја
за унапређење положаја ромске популације, у складу
са Законом о заштити података о личности
-Испитује потребе ромске заједнице у
општини Параћин, посебно у областима образовања,
становања, здравствене и социјалне заштите,
запошљавања и др. областима релевантним за
социјалну инклузију Рома.
-Сарађује и координира активности са другим
органима (на локалном и националном нивоу),
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установама и предузећима чији је оснивач општина
Параћин, оранизацијама цивилног друштва и др.
актерима у заједници
-Учествује у активностима којима се
промовише интеркултуралност
-Обавештава јавност о својим активностима и
о положају Рома у општини Параћин
-Предузима и друге активности од значаја за
унапређење положаја Рома у општини Параћин у
складу са релевантним законима и општим актима
општине Параћин.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-71/2018-I од 25.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.20/17), и члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 25.04.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
УПУЋУЈЕ СЕ обавештење Општинског већа
општине Параћин председници Владе Републике
Србије бр. 013-6/2018-III од 25.04.2018. године.
II
НАЛАЖЕ СЕ Одсеку за информисање
општине Параћин да путем локалних средстава
информисања информише јавност о наведеном
обавештењу.
III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-79/2018-III од 25.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 44. Закона
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’

о локалној

бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 72.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015) и чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17,
19/17,
4/2018),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Дом здравља ''Параћин'' у Параћину, број 459 oд
23.03.2018. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Дом здравља ''Параћин'' у
Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Дом здравља ''Параћин'' у Параћину, број
459 oд 23.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа Дом здравља ''Параћин'' у
Параћину, поднелa је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Дом здравља ''Параћин'' у Параћину, број
459 oд 23.03.2018. године, Документациону основу за
доношење Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова код послодавца Дом
здравља ''Параћин'' у Параћину од 23.03.2018.
године, и Одлуку Управног одбора број 27, донетој
на седници одржаној дана 23.03.2018. године којом је
дата сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Дом здравља ''Параћин'' у Параћину, број 459 oд
23.03.2018. године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
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у Општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-21/2018-I од 27.04.2018. 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-др.закон) и чл. 72. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2. Одлуке о
овлашћењу Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015)и
чл. 2 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, 4/17, 9/17, 11/17, 19/17,
4/2018), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у установи Апотека
''Параћин'' у Параћину, број 175 oд 23.03.2018.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Апотека ''Параћин'' у
Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Апотека ''Параћин'' у Параћину, број 175
oд 23.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Установа Апотека ''Параћин'' у Параћину,
поднелa је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Апотека ''Параћин'' у Параћину, број 175 oд
23.03.2018. године, Документациону основу за
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доношење Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова код послодавца Апотека
''Параћин'' у Параћину од 23.03.2018. године, и
Одлуку Управног одбора број 18, донетој на седници
одржаној дана 23.03.2018. године којом је дата
сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у установи Апотека
''Параћин'' у Параћину, број 175 oд 23.03.2018.
године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и 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,
4/17, 9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-22/2018-I од 27.04.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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'' Доња Мутница, бр. 109 од
07.03.2018. 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 5.3 Основно
образовање, програм 2002, програмска активност
2002 – 0001, функционална класификација 912
основно
образовање,
у
оквиру
економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 421 Стални трошкови, износ
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''44.953.000'' мења се износом ''44.943.000'' ; трошак
483 Новчане казне и пенали по решењу судова, износ
''55.000'' мења се износом ''65.000''). У подглави 5.36
ОШ ''Бранко Крсмановић'' Доња Мутница, у
оквиру економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти (трошак 421
Стални трошкови, износ ''6.123.000'' мења се износом
''6.113.000'' ; трошак 483 Новчане казне и пенали по
решењу судова, износ ''55.000'' мења се износом
''65.000'').
2.
Одлуку
доставити
ОШ
''Бранко
Крсмановић'' Доња Мутница; 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: 400-423/2018-V-01 од 08.03.2018. 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
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, бр. 207 од
07.03.2018. 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 5.3 Основно
образовање, програм 2002, програмска активност
2002 – 0001, функционална класификација 912
основно
образовање,
у
оквиру
економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 421 Стални трошкови, износ
''44.943.000'' мења се износом ''44.743.000''; трошак
423 Услуге по уговору, износ ''17.330.000'' мења се

износом ''17.530.000''). У подглави 5.38 ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, у оквиру
економске класификације 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти (трошак 421 Стални
трошкови, износ ''5.100.000'' мења се износом
''4.900.000''; трошак 423 Услуге по уговору, износ
''3.030.000'' мења се износом ''3.230.000'').
2. Одлуку доставити ОШ ''Момчило Поповић
Озрен'' 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: 400-427/2018-V-01 од 08.03.2018. 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 Управе за
инвестиције и одрживи развој, бр. 400-418/2018-VI01 од 07.03.2018. 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 6, глава 6.1 Управа за инвестиције и
одрживи развој, програм 1101, програмска
активност 1101-0003, функционална класификација
620 развој заједнице, економска класификација
414000 Социјална давања запосленима, износ
''20.000'' мења се износом ''90.000'' динара, а
економска класификација 482000 Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, износ ''1.400.000'' мења се
износом ''1.330.000'' динара.
2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште

27.04.2018.
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послове; Начелнику Управе за инвестиције и
одрживи развој; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику; шефу Радне групе трезора) и Управи за
трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-419/2018-V-01 од 09.03.2018. 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. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-38/1од 07.02.2018. године; бр.
553-143/1 од 07.02.2018. године; бр. 553-148/1 од
07.02.2018. године; бр. 553-144/1 од 07.02.2018.
године, бр. 553-152/1 од 07.02.2018. године и 553163/1 од 20.02.2018. године, општини Параћин су
одобрена средства у укупном износу од 90.000,00
динара за следеће намене: исплате новчане помоћи
од по 15.000 динара интерно расељеним лицима са
КиМ
(Стаменковић
Бранислав;
Веселиновић
Милисав; Армуш Сретен; Фуруновић Небојша;
Тијанић Слободан и Стефановић Мирољуб) на име
превазилажења тешке материјалне и здравствене
ситуације).
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 472000
Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 33.943.323 динара (извор финансирања 01, 07,
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08 и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 18.443.323 динара
(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 07 90.000, 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 ''734154 текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина'',
износ од ''13.103.079'' динара мења се износом од
''13.193.079'' 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: 400-436/2018-V-01 од 12.03.2018. 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 Одељења
за финансије и буџет – Одсек рачуноводства, бр. 4031-112/2018-V-08 од 14.03.2018. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
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општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 3, Општинско веће, програм 2101,
програмска активност 2101-0002, функционална
класификација 110 извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови, економска класификација 421000 Стални
трошкови, износ ''500.000'' мења се износом ''950.000''
динара, а економска класификација 423000 Услуге по
уговору, износ ''10.740.000'' мења се износом
''10.290.000'' динара.
2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Начелнику Управе за рад органа општине;
Одељењу за финансије и буџет (начелнику; шефу
Радне групе трезора, шефу Одсека за рачуноводство),
Одељењу за општу управу и заједничке послове и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-451/2018-V-01 од 14.03.2018. 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 Центра за
социјални рад ''Параћин'', бр. 402/421, од 13.02.2018.
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 5.7 Центар за
социјални рад ''Параћин'', Параћин, програм 0901,
програмска активност 0901 – 0001, функционална
класификација 090 социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту, у
оквиру економске класификације 463100 Текуће

донације и трансфери осталим нивоима власти,
трошак 465 Остале донације и трансфери, износ
''300.000'' мења се износом ''1.500.000''; трошак 472
Накнада за социјалну заштиту из буџета, износ
''76.000.000'' мења се износом ''74.800.000''.
2. Одлуку доставити Центру за социјални рад
''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, Одељењу за
општу управу и заједничке послове и Управи за
трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-328/2018-V-01 од 16.03.2018. 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 Одељења
за финансије и буџет – Одсек рачуноводства, бр. 4031-125/2018-V-08 од 26.03.2018. 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 3, Општинско веће, програм 2101,
програмска активност 2101-0002, функционална
класификација 110 извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови, економска класификација 421000 Стални
трошкови, износ ''950.000'' мења се износом
''1.080.000'' динара, а економска класификација
423000 Услуге по уговору, износ ''10.290.000'' мења
се износом ''10.160.000'' динара.
2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште

27.04.2018.
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послове; Начелнику Управе за рад органа општине;
Одељењу за финансије и буџет (начелнику; шефу
Радне групе трезора, шефу Одсека за рачуноводство),
Одељењу за општу управу и заједничке послове и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-484/2018-V-01 од 28.03.2018. 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. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-291/1од 14.03.2018. године; бр.
019-912/1 од 14.03.2018. године; бр. 553-277/1 од
14.03.2018. године, општини Параћин су одобрена
средства у укупном износу од 50.000,00 динара за
следеће намене: исплате новчане помоћи од по
15.000 динара интерно расељеним лицима са КиМ
(Ристић Дамњан; Пешић Момчило) и 20.000 динара
избеглици из републике хрватске (Ђорђевић
Ђурђица) на име превазилажења тешке материјалне
и здравствене ситуације).
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 472000
Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 33.993.323 динара (извор финансирања 01, 07,
08 и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 18.493.323 динара
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(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 07 140.000, 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 ''733154 текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина'',
износ од ''13.193.079'' динара мења се износом од
''13.243.079'' 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: 400-518/2018-V-01 од 04.04.2018. 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.),
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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 35.125.007 динара (извор финансирања 01, 07,
08 и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 19.625.007 динара
(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 07 140.000, извор финансирања 08
15.664.887, 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 ''14.533.203'' динара мења се износом од
''15.664.887'' 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: 400-578/2018-V-01 од 18.04.2018. 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
Позоришта ''Параћин'' Параћин, бр. 363/2018 од
25.04.2018. 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 5.5 Култура, програм 1201,
програмска активност 1201 – 0001, функционална
класификација 820 услуге културе, економска
класификација 421000 Стални трошкови, износ
''3.570.000'' мења се износом ''3.320.000'', а у
подглавама 5.53 Културни центар ''Параћин''
Параћин, економска класификација 421000 Стални
трошкови, износ ''2.500.000'' мења се износом
''2.250.000'' (извор финансирања 01); 5.55 Позориште
''Параћин'' Параћин, економска класификација
421000 Стални трошкови, износ ''300.000'' мења се
износом ''550.000'' (извор финансирања 01).
2. Одлуку доставити Позоришту ''Параћин''
Параћин; Културном центру ''Параћин'' 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: 400-587/2018-V-01 од 25.04.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________

79_____ ______ _________ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8 _____________27.04.2018.
САДРЖАЈ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

стр.
Оперативни План одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Параћин за 2018. годину, број: 217-7/2018-II
од 27.04.2018. године ................................................................................................................................................................................... 1
Годишњни Програм мера радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Параћин у 2018. години,
број: 217-8/2018-II од 27.04.2018. године ................................................................................................................................................... 33
Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине Параћин за 2017. годину, са Извештајем Буџетског фонда за развој пољопривреде у
општини Параћин за 2017. годину, број: 320-17/2018-II од 27.04.2018. године ..................................................................................... 36
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Параћин за 2018. годину,
број: 320-18/2018-II од 27.04.2018. године ................................................................................................................................................. 36
Решење о давању сагласности на Правилник о раду народне кухиње Црвеног крста Параћин, број: 110-63/2017-I од
17.11.2017. године ......................................................................................................................................................................................... 53
Правилник о измени и допуни обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским
управама и општинском правобранилаштву општине Параћин, број: 110-10/2018-III oд 08.03.2018. гoдинe ................................... 54
Решење о образовању Tима за спровођење пројекта ''Пројекат енергетске ефиканости и управљања енергијом у општинама
(ПЕЕУЕО) у Србији'' Општине Параћин, број: 02-54/2018-I од 08.03.2018. године .............................................................................. 56
Закључак о давању сагласности на Извештај Комисије за оцену и стручни преглед годишњих и посебних програма у области
спорта о усвајању Ревидираног предлога годишњег програма за 2018. годину Oрганизације Спортских Риболоваца ''Мрена''
Параћин, Омладинског кошаркашког клуба ''Параћин'', Омладинског фудбалског клуба ''Текстилац'', број: 06-54/2018-III
од 14.03.2018. године .................................................................................................................................................................................... 57
Закључак о стављању ван снаге закључка Општинског већа општине Параћин бр. 06-50/2018-III од 08.03.2018. године,
број: 06-54/2018-III од 14.03.2018. године .................................................................................................................................................. 57
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, број: 02-56/2018-I од 14.03.2018. године .................................................................................................................................. 57
Решење о образовању Комисије за категоризацију спортских организација са територије општине Параћин за 2019. годину,
број: 02-57/2018-I од 15.03.2018. године ..................................................................................................................................................... 58
Решење о образовању Комисије за спровођење Одлуке о задужењу општине Параћин за реализацију капиталних
инвестиционих пројеката у 2018. години, број: 02-58/2018-I од 16.03.2018. године .............................................................................. 58
Решење о давању сагласности на Ценовник коришћења спортских терена од стране спортских клубова и рекреативаца
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин у Параћину, број: 38-3/2018-I од 19.03.2018. године ........................ 59
Решење о постављењу на положај заменика начелника управе за послове органа општине, општине Параћин,
број: 02-59/2018-III од 20.03.2018. године ................................................................................................................................................... 59
Решење о постављењу на положај заменика начелника управе за пољопривреду и локални економски развој општине Параћин,
број: 02-60/2018-III од 20.03.2018. године ................................................................................................................................................... 60
Закључак о давању сагласности да Општинско веће Општине Параћин упути допис Министарству просвете, науке и
технолошког развоја у вези предузимања мера које су у надлежности овог министарства, број: 06-59/2018-III од
26.03.2018. године ......................................................................................................................................................................................... 60
Решење о давању сагласности на преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање у више година
Управи за инвестиције и одрживи развој општине Параћин, број: 400-470/2018-III од 26.03.2018. године ....................................... 60
Решење о допуни решења о овлашћењу чланова Општинског већа и помоћника Председника општине за вршење надзора над
сврсисходношћу употребе буџетских средстава, број: 031-89/18-I од 28.03.2018. године .................................................................... 61
Решење о допуни решења о овлашћењу чланова Општинског већа и помоћника Председника општине за вршење надзора над
сврсисходношћу употребе буџетских средстава, број: 031-89/18-I од 28.03.2018. године .................................................................... 62
Решење о образовању Евалуационе комисије за давање предлога РеЛОаД пројекта, број: 02-64/2018-I од 28.03.2018. године ..... 62
Решење о именовању члана Управног одбора Пројекта енергетске ефиканости и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО)
у Србији, број: 02-65/2018-I од 02.04.2018. године ................................................................................................................................... 63
Закључак о давању сагласности на текст писма које Општинско веће Општине Параћин упућује Министарству просвете,
науке и технолошког развоја, а у вези са предузимањем мера које су у надлежности овог министарства, број: 06-66/2018-III од
02.04.2018. године ........................................................................................................................................................................................ 63
Закључак о усвајању захтева ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин у Параћину, број: 06-66/2018-III од 02.04.2018. године ............... 63
Закључак о прихватању Извештаја ''Roma Hausing'' пројекта, број: 06-66/2018-III од 02.04.2018. године ......................................... 64
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 400-486/2018-I од 02.04.2018. године ................................................. 64
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 400-465/2018-I од 04.04.2018. године ................................................. 65
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 400-500/2018-I од 04.04.2018. године ................................................. 65
Решење о допуни решења о овлашћењу чланова Општинског већа и помоћника Председника општине за вршење надзора над
сврсисходношћу употребе буџетских средстава, број: 031-93/2018-I од 10.04.2018. године ............................................................... 66
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''Борац'' Параћин у Параћину, број: 110-14/2018-I од 10.04.2018. године ............................................................ 66

27.04.2018._________ _____СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8 ____________________80
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''Јединство'' Параћин у Параћину, број: 110-16/2018-I од 10.04.2018. године ..................................................... 67
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника о раду Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине
Параћин'' и Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Јавном предузећу
''Дирекција за изградњу општине Параћин'', број: 110-19/2018-I од 10.04.2018. године ....................................................................... 68
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у установи Спортскорекреативни центар ''7.јули'' Параћин у Параћину, број: 110-15/2018-I од 16.04.2018. године ............................................................ 68
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у установи Завичајни
музеј ''Параћин'' у Параћину, број: 110-18/2018-I од 16.04.2018. године ............................................................................................... 69
Закључак о одобравању закључивања Споразума о поравнању између општине Параћин и РТВ Канал М Параћин у Параћину,
број: 06-76/2018-III од 23.04.2018. године ................................................................................................................................................ 70
Закључак о давању сагласности на Извештај Комисије за оцену и стручни преглед годишњих и посебних програма у области
спорта о усвајању захтева носиоца годишњег програма да се неутрошена средства из првог квартала пренесу у други квартал
за: КК''Параћин'' Параћин, ФК''Шумадија'' Трешњевица, СПУ''Викинг 2016'' Параћин, ФК''Трио'' Параћин, Спортски савез
општине Параћин, ФК''Херој'' Бусиловац, ФК''Младост'' Горња Мутница, ФК''Раднички'' Текија, Фудбалски савез општине
Параћин, ФК''Напредак'' Дреновац, ФК''Јединство'' Ратаре, ФК''Хајдук'' Чепуре, Пливачки клуб ''Црница'' Параћин,
број: 06-78/2018-III од 24.04.2018. године ................................................................................................................................................. 70
Закључак општинског већа, број: 06-78/2018-III од 24.04.2018. године ................................................................................................. 70
Решење о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома, број: 02-71/2018-I од 25.04.2018. године ............................... 71
Закључак општинског већа, број: 06-79/2018-III од 25.04.2018. године ................................................................................................. 72
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у установи Дом здравља
''Параћин'' у Параћину, број: 110-21/2018-I од 27.04.2018. године .......................................................................................................... 72
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у установи Апотека
''Параћин'' у Параћину, број: 110-22/2018-I од 27.04.2018. године .......................................................................................................... 73
Одлука о промени апропријација, број: 400-423/2018-V-01 од 08.03.2018. године ............................................................................... 73
Одлука о промени апропријација, број: 400-427/2018-V-01 од 08.03.2018. године ............................................................................... 74
Одлука о промени апропријација, број: 400-419/2018-V-01 од 09.03.2018. године ............................................................................... 74
Решење о отварању нових апропријација, број: 400-436/2018-V-01 од 12.03.2018. године .................................................................. 75
Одлука о промени апропријација, број: 400-451/2018-V-01 од 14.03.2018. године ................................................................................ 75
Одлука о промени апропријација, број: 400-328/2018-V-01 од 16.03.2018. године ................................................................................ 76
Одлука о промени апропријација, број: 400-484/2018-V-01 од 28.03.2018. године ................................................................................ 76
Решење о отварању нових апропријација, број: 400-518/2018-V-01 од 04.04.2018. године ................................................................... 77
Решење о отварању нових апропријација, број: 400-578/2018-V-01 од 18.04.2018. године ................................................................... 77
Одлука о промени апропријација, број: 400-587/2018-V-01 од 25.04.2018. године ................................................................................ 78

Издавач: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове. Адреса: 35250 Параћин,
ул.Томе Живановића бр.10.
Телефон: 563-601. Телефакс: 563-165. Текући рачун: 840-742351843-94, са позивом на број 97 61-077.
Главни и одговорни уредник: Данијела Радоњић, начелник управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин.
Редакција: Маја Ракић, Драгана Костић, Јелена Костић.
Штампа: Одељење за општу управу и заједничке послове.

