
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број  9

Година 14           07.05.2018.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу чл. 39. став 5. Одлуке о јавним
паркиралиштима («Службени лист општине
Параћин» бр.09/2017), на предлог Надзорног одбора
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине
Параћин, Општинско веће Општине Параћин, на
седници одржаној дана 04.05.2018.године, доноси

П Р А В И Л Н И К
о поступку са принудно уклоњеним возилима,

постављању уређаја за блокирање возила
остављених на површинама јавне намене, као и

уклањању блокираних возила

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак са

принудно уклоњеним возилима, постављање уређаја
за блокирање возила остављених на површинама
јавне намене, уклањање блокираних возила и услови
под којима се возило може преузети са депоа
Предузећа као и услове за премештање возила.

Послове на уклањању непрописно
паркираних односно заустављених возила и
постављање уређаја за спречавање одвожења
непрописно остављених возила са површине јавне
намене, деблокирање и уклањање блокираних возила
обавља Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Параћин (у даљем тексту: Предузеће).

Налоге за уклањање непрописно паркираних
односно заустављених возила, као и за постављање
уређаја за спречавање одвожења непрописно
заустављених возила са површина јавне намене, даје
овлашћени радник МУП-а или комунални инспектор
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин (у даљем тексту:
службено лице), у оквиру надлежности утврђених
законом и другим прописима.

Поступак са принудно уклоњеним возилима

Члан 2.
Уколико су испуњени услови за уклањање

непрописно паркираног односно заустављеног
возила службено лице дужно је:
-да изврши фотографисање непрописно паркираног
односно заустављеног возила а што посебно
подразумева да фотографише сва видљива оштећења
на возилу и сачини записник о уоченим оштећењима,

-да изда писани налог посади сецијалног возила за
уклањање непрописно паркираног односно
заустављеног возила у складу са прописима.

Писани налог за уклањање возила садржи
податке о налогодавцу, време издавања,
регистрацијску ознаку возила, опис затеченог стања
и правни основ за уклањање возила.

Члан 3.
Посада специјалног  возила коју чине возач и

помоћни радник предузећа на основу добијеног
писаног налога из члана 2. овог правилника дужна је
да, пре почетка процеса уклањања возила, обави
следеће послове:
-да изврши фотографисање непрописно паркираног
односно заустављеног возила а што посебно
подразумева да фотографише сва видљива оштећења
на возилу и сачини  записник о уоченим оштећењима
као и да у записнику посебно констатује да ли су на
возилу затворени прозори, закључана врата,
поклопци мотора и пртљажник
-да изврши процес уклањања (подизања и транспорт)
непрописно паркираног односно заустављеног
возила до места на коме Предузеће врши одлагање
принудно уклоњених возила (у даљем тексту: депо
предузећа).
-да приликом примопредаје возила у депо предузећа
заједно са возилом изврши примопредају возила и
сачињене документације и о томе сачини записник о
примопредаји који ће потписати један члан посаде
возила и запослени који управља депоом предузећа а
који ће посебно садржати списак предате
докуметнације, регистарску ознаку возила, време
примопредаје и остале потребне податке.

Постављање уређаја за блокирање возила
остављених на површинама јавне намене и
уклањање блокираних возила

Члан 4.
Уколико су испуњени услови за постављање

уређаја за спречавање одвожења непрописно
остављених возила са површине јавне навене
службено лице дужно је:
-да изврши фотографисање непрописно паркираног
односно заустављеног возила а што посебно
подразумева да фотографише сва видљива оштећења
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на возилу и сачини  записник о уоченим
оштећењима,
-да изда писани налог Предузећу да постави уређај за
блокирање непрописно остављених возила на
површини јавне намене у складу са прописима
-да на предње ветробранско стакло постави један
примерак налога за постављање уређаја за блокирање
непрописно остављеног возила на површини јавне
намене.

Писани налог за уклањање возила садржи
податке о налогодавцу, време издавања,
регистрацијску ознаку возила и опис затеченог
стања.

Члан 5.
На основу добијеног писаног налога

овлашћеног службеног лица радник Предузећа на
постављању уређаја за блокирање дужан је:
-да постави на возило налепницу са ознаком
‘’СТОП’’ која упозорава да је возило блокирано и
садржи упутство шта возач мора да уради да би
возило било деблокирано, на српском и енглеском
језику,
-да на правилан и безбедан начин изврши
постављање уређаја за блокирање возила

Члан 6.
Уколико власник или корисник непрописно

остављеног возила на јавној површини не изврши
плаћање накнаде за постављање уређаја за
блокирање возила у року од три сата, овлашћено
лице по истеку три сата издаје писани налог
Предузећу да специјалним’’паук’’ возилом уклони
блокирано возило са површине јавне намене о
трошку власника или корисника возила, а у циљу
заштите и безбедности непрописно остављеног
возила.

Посада специјалног  возила коју чине возач и
помоћни радник предузећа на основу добијеног
писаног налога из става 1. овог члана дужна је да,
пре почетка процеса уклањања возила, обави следеће
послове:
-да изврши фотографисање возила а што посебно
подразумева да фотографише сва видљива оштећења
на возилу и сачини  записник о уоченим оштећењима
као и да у записнику посебно констатује да ли су на
возилу затворени прозори, закључана врата,
поклопци мотора и пртљажник
-да се са возила скину уређаји за блокрање возила
-да изврши процес уклањања (подизања и транспорт)
непрописно паркираног односно заустављеног
возила до места на коме Предузеће врши одлагање
принудно уклоњених возила (у даљем тексту: депо
предузећа)
-да приликом примопредаје возила у депо предузећа
заједно са возилом изврши примопредају возила и
сачињене документације и о томе сачини записник о
примопредаји који ће потписати један члан посаде

возила и запослени који управља депоом предузећа а
који ће посебно садржати списак предате
докуметнације, регистарску ознаку возила, време
примопредаје и остале потребне податке.

Услови под којима се возило може преузети са
депоа Предузећа

Члан 7.
Власник – корисник возила дужан је да

уклоњено возило преузме са депоа Предузећа у року
од 120 дана од дана уклањања.

Власник уклоњеног возила може да преузме
возило на депоу Предузећа под следећим условима:
-да се легитимише као власник возила (саобраћајна
дозвола) или као корисник возила (писаним
овлашћењем)
-да изврши плаћање накнаде за постављање и
скидање уређаја за блокирање возила, уклањање
возила и трошкове лежарине у складу са ценовником
Предузећа, односно уколико је спроведено само
уклањање возила дужан је да плати накнаду за
уклањање возила и трошкове лежарине у складу са
ценовником Предузећа
-да потпише записник о примпоредаји возила

Члан 8.
Предузеће има право да као поверилац

доспелог потраживања у чијој се државини налази
возило корисника (дужника) које је принудно
уклоњено, задржи док му потраживање не буде
исплаћено, а по протеку рока од 120 дана од дана
уклањања има право да покрене извршни поступак
ради наплате својих потраживања или на други
начин наплати своје потраживање у складу са
законом.

Премештање возила

Члан 9.
Писани налог за премештање возила без

накнаде Предузећу даје овлашћено лице у следећим
случајевима:
-ради обављања хитних интервенција на комуналним
објектима или несметаног обављањаља
комуналне делатности, и
-ради отклањања последица од елементарних
непогода.

На поступак премештања возила примениће
се одговарајуће одредбе овог правилника.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном листу општине
Параћин“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-25/2018-III од 04.05.2018. 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 17.04.2018.
године, донело је

З А К Љ У Ч А К

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: Пливачки ватерполо клуб “Параћин”, Стрељачки
клуб “СФС Борац” Параћин, Одбојкашки клуб
“Параћин”, Пливачки клуб “Посеидон” Параћин,
Омладински шаховски клуб “Параћин”, ККуК
“Тигар” Параћин, Шаховски клуб “Параћин”,
Гимнастички клуб “Параћин”, Атлетски клуб “СФС
Борац”, Фудбалски клуб “СФС Борац” Параћин,
Фудбалски клуб “Омладинац” Шалудовац, бр. 06-
69/2018-I од 05.04.2018. године.

II
ДАЈЕ СЕ сагласност 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: Аеро клуб “Наша крила” Параћин, Фудбалски
клуб “Напредак” Својново, ОСР “Мрена” Параћин,
Спортски клуб “Катори” Параћин, Фудбалски клуб
“БСК Буљане” Буљане, Фудбалски клуб “Слобода”
Крежбинац, Фудбалски клуб “Поповац” Поповац,
Фудбалски клуб “Развитак-Мириловац” Мириловац,
Спортско удружење “Доња Мутница ФК”,
Фудбалски клуб “Напредак” Стубица, Фудбалски
клуб “Исток 63” Плана, Спортско удружење “ОФК
Јухор 2016” Поточац, Фудбалски клуб “Радник”
Давидовац, Фудбалски клуб “Младост” Сикирица,
Фудбалски клуб “Будућност” Лебина, Фудбалски
клуб “Вихор” Голубовац, Фудбалски клуб
“Јединство” Параћин, Фудбалски клуб
“Земљорадник” Стрижа, Планинарски клуб

“Јаворак” Параћин, ОФК “Параћин” Параћин, Савез
за школски спорт општине Параћин, Фудбалски клуб
“Омладински” Параћин, Фудбалски клуб “ИСК
Извор” Извор, број: 06-72/2018-I од 13.04.2018.
године.

III
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-73/2018-III од 17.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 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 Туристичкој
организацији општине Параћин, број 179-I oд
23.03.2018. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији
послова  у Туристичкој организацији општине

Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Туристичкој организацији општине Параћин, број
179-I oд 23.03.2018. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Туристичка организација општине Параћин,

поднела је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у
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Туристичкој организацији општине Параћин, број
179-I oд 23.03.2018. године, Документациону основу
за доношење Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова код
послодавца Туристичке организације општине
Параћин бр. 180-I од 23.03.2018. године и Одлуку
Управног одбора бр. 181-I донетој на седници
одржаној дана 23.03.2018. године којом је дата
сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у Туристичкој
организацији општине Параћин, број 179-I 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: 110-13/2018-I од 03.04.2018. 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 Позориште
''Параћин'' у Параћину, број 289/2018 oд 22.03.2018.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Позориште ''Параћин'' у

Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Позориште ''Параћин'' у Параћину, број
289/18 oд 22.03.2018. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Установа Позориште ''Параћин'' у Параћину,

поднелa је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Позориште ''Параћин'' у Параћину, број 289/18 oд
22.03.2018. године, Документациону основу за
доношење Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова код послодавца Позориште
''Параћин'' у Параћину, број 201/18 oд 22.03.2018.
године и Одлуку Управног одбора бр. 290/18, донетој
на седници одржаној дана 22.03.2018. године којом је
дата сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у установи
Позориште ''Параћин'' у Параћину, број 289/18 oд
22.03.2018. 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: 110-12/2018-I од 03.04.2018. 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
Дом омладине ''Параћин'' у Параћину, број 104/18 oд
26.03.2018. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији
послова у установи Дом омладине ''Параћин'' у

Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Дом омладине ''Параћин'' у Параћину,
број 104-18 oд 26.03.2018. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Установа Дом омладине ''Параћин'' у

Параћину, поднела је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у установи Дом омладине ''Параћин'' у Параћину,
број 104-18 oд 26.03.2018. године, Документациону
основу за доношење Правилника о унутрашњој
систематизацији и организацији послова код
послодавца Дом омладине''Параћин'' у Параћину бр.
105/18 од 26.03.2018. године и Одлуку Управног
одбора бр. 107/18, донетој на седници одржаној дана
26.03.2018. године којом је дата сагласност на
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у установи Дом омладине
''Параћин'' у Параћину, број 104-18 oд 26.03.2018.
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: 110-17/2018-I од 03.04.2018. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон), члана 10. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 19/2017) и чл. 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, бр.
20/17), Председник општине, уз позитивно мишљење
Општинског већа  донео је,

З А К Љ У Ч А К

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену
Финансијског плана прихода и расхода  за 2018.
годину Економско-трговинске школе у Параћину
који је донео Школски одбор ове установе на
седници одржаној 03.04.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-561/2018-I од 24.04.2018. 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
28.04.2018. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
ПОДНОСИ СЕ пријава надлежној служби

против непознатих организатора непријављеног
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јавног скупа и лица која су на скупу кршила јавни
ред и мир у покушају да прекину седницу
Скупштине општине Параћин.

II
НАЛАЖЕ СЕ општинским управама

општине Параћин да прецизирају интерна акта
којима се регулише приступ службеним
просторијама и усклади са прописима који се односе
на физичко-техничко обезбеђење, да обезбеде
материјално-техничке услове за несметан и безбедан
рад јавних служби и органа општине, уз поштовање
јавности у раду и једнаког приступа грађанима.

III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-83/2018-III од 28.04.2018. 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
28.04.2018. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
УСВАЈА СЕ текст писма Општинског већа

општине Параћин Савету Европе и другим
међународним организацијама и овлашћује се
председник општине и Општинског већа општине
Параћин Саша Пауновић да коначни текст усклади са
називима организација и њиховом мисијом.

II
ПОЗИВА СЕ Конгрес локалних и

регионалних власти Савета Европе да у оквиру
својих надлежности организује мисију за утврђивање
чињеница о стању локалне демократије у Србији.

III
ПОЗИВА СЕ општина Чајетина, град Шабац

и друге заинтересоване локалне самоуправе да се
придруже овој иницијативи.

IV
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-83/2018-III од 28.04.2018. 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
05.05.2018. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
УПУЋУЈЕ СЕ писмо Општинског већа

општине Параћин Агенцији за борбу против
корупције  бр. 016-6/2018- III од 05.05.2018. године.

II
НАЛАЖЕ СЕ Одсеку за информисање

општине Параћин да путем локалних средстава
информисања информише јавност о наведеном
писму.

III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-90/2018-III од 05.05.2018. 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. 400-
614/2018-V-01 од 07.05.2018. године, Председник
општине Параћин доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
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 90.000,00 динара на име: -набавке књига за
ученике који су постигли одличан успех на крају
школске 2017/2018. године.

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 104.235.000 динара (трошак 472 накнаде
за социјалну заштиту из буџета, 3.347.500 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
(извор финансирања 01) износи 14.255.000 динара
(трошак 472 накнаде за социјалну заштиту из
буџета, 390.000 динара).

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

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

О б р а з л о ж е њ е
ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац, обратила

се Председнику општине захтевом бр. 89/1 од
24.04.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 90.000,00 динара на име: - набавке књига
за ученике који су постигли одличан успех на крају
школске 2017/2018. године.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
614/2018-V-01 од 07.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-586/2018-I од 07.05.2018. 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),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
612/2018-V-01 од 07.05.2018. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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
''Ђура Јакшић'' Параћин, средства у укупном
износу од 265.000,00 динара на име: - додатних
средстава за исплату јубиларних награда
запосленима у 2018. години.

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 104.500.000 динара (трошак 416 награде
запосленима и остали посебни расходи, 5.105.000
динара), а у делу који се односи на главу 5.32 ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, програмска активност
2002-0001, економска класификација 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
(извор финансирања 01) износи 11.045.000 динара
(трошак 416 награде запосленима и остали посебни
расходи, 775.000 динара).

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

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
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О б р а з л о ж е њ е
ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, обратила се

Председнику општине захтевом бр. 198-4 од
03.05.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 265.000,00 динара на име: - додатних
средстава за исплату јубиларних награда
запосленима у 2018. години.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
612/2018-V-01 од 07.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-604/2018-I од 07.05.2018. 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),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
613/2018-V-01 од 07.05.2018. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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
''Момчило Поповић – Озрен'' Параћин, средства у
укупном износу од 100.000,00 динара на име: -
набавке књига за ученике који су постигли одличан
успех на крају школске 2017/2018. године.

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 104.145.000 динара (трошак 472 накнаде
за социјалну заштиту из буџета, 3.257.500 динара),
а у делу који се односи на главу 5.38 ОШ ''Момчило
Поповић – Озрен'' Параћин, програмска активност
2002-0001, економска класификација 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
(извор финансирања 01) износи 12.055.000 динара
(трошак 472 накнаде за социјалну заштиту из
буџета, 550.000 динара).

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

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

О б р а з л о ж е њ е
ОШ ''Момчило Поповић – Озрен'' Параћин,

обратила се Председнику општине захтевом дел. бр.
387 од 04.05.2018. године, којим тражи додатна
средства у износу од 100.000,00 динара на име: -
набавке књига за ученике који су постигли одличан
успех на крају школске 2017/2018. године.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
613/2018-V-01 од 07.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-609/2018-I од 07.05.2018. 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), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси

О Д Л У К У
о измени

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
Бр. 400 - 587/2018-V-01 од 25. 04. 2018. године

1. Мења се тачка 1. Одлуке о промени
апропријација, бр. 400-587/2018-V-01 од 25.04.2018.
године, тако да иста гласи:
'' 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 5, глава 5.5 Култура, програм 1201,
програмска активност 1201 – 0001, функционална
класификација 820 услуге културе, у оквиру
економске класификације 421000 Стални трошкови,
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''.

О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о промени апропријација, бр. 400 -

587/2018-V-01 од 25.04.2018. године, грешком је
умањен укупан износ апропријације економске
класификације 421000 Стални трошкови, у глави 5.5
Култура, програмске активности 1201-0001, за износ
од 250.000 динара. Наиме, требало је наведени износ
прерасподелити између два индиректна буџетска
корисника, па се овом изменом Одлуке исправља
наведена грешка.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-588/2018-V-01 од 26.04.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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