СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 17

10.05.2021.
Цена 300 динара

На основу члана 40. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2021.годину
(«Службени лист општине Параћин» број
47/2020), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин,
на седници одржаној 10.05.2021.године, донела
је

Број 10
Излази по потреби

Одлуке о организацији општинских управа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“
бр. 46/20) и члана 7. ст.1 тачка 12. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин („Сл.
лист
општине
Параћин“
бр.
36/2020),
Општинско веће општине Параћин, дана
06.05.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
I
Даје се сагласност на Измену и допуну
Плана и програма рада установе Дом омладине
«Параћин» у Параћину за 2021. годину , коју је
усвојио Управни одбор установе Дом омладине
«Параћин»
на
седници
одржаној
05.05.2021.године, Одлукa број:120/2021.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају
вршиоца дужности Начелника Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин,
Владимиру Јанковићу, дипломирани економиста
из Параћина, због протека времена на који је
постављен, закључно са 06.05.2021. године.
II

II
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».

Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-818/2021-II од 10.05.2021 .године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон и 47/2018), члана 51. ст.1 тачка 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I други закон и 95/2018), члана 69. став 1. тачка
12. Статута општине Параћин („Сл. лист
општине Параћин“, 22/18 и 4/19), члана 31. и 32.

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 46. став 1. тач. 7 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) којим
је прописано да Општинско веће поставља и
разрешава начелника општинске управе,
односно начелнике управа за поједине области.
Заменик начелника управе се поставља на исти
начин и под истим условима као начелник.
Вршилац дужности начелника Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин,
Владимир Јанковић, постављен је на положај
вршиоца дужности начелника управе решењем
број: 02-20/2021-III од 02.02.2021. године.
Општинско веће општине Параћин је на
седници одржаној дана 06.05.2021. године
констатовало престанак положаја вршиоцу
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дужности начелника Владимиру Јанковићу, због
протека времена на који је постављен у Управи
за инвестиције и одрживи развој, и на основу
члана 51. став 1. тач.1 Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016,
113/2017, 113/2017-I - други закон и 95/2018) и
члана 7. ст.1 тачка 12. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин („Сл. лист
општине Параћин“ бр. 36/2020) донело је
решење како гласи у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-84/2021-III од 06.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
06.05.2021.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену годишњих и посебних програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин о усвајању
захтева носиоца годишњег програма да се
неутрошена средства из првог квартала пренесу
у наредни квартал бр. 06-79/2021-I за:
Фудбалски клуб «Напредак» Стубица, број:400680/2021-III од 15.04.2021.године, Спортско
удружење «ОФК Јухор 2016» Поточац, број:400664/2021-III од 14.04.2021.године, Фудбалски
савез општине Параћин, број:400-687/2021-III од
15.04.2021.године, Омладински Фудбалски клуб
«Параћин» Параћин, број:400-557/2021-III од
07.04.2021.године, Фудбалски клуб «Раднички»
Текија, број:400-650/2021-III од 13.04.2021.год.
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II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-81/2021-III од 06.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
06.05.2021.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај
Комисије за оцену годишњих и посебних
програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта о усвајању
Усклађеног ревидираног предлога годишњег
програма Пливачког ватерполо клуба «Параћин»
за 2021.годину, број 400-659/2021-III од
13.04.2021.године и Извештај Комисије за оцену
годишњих и посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта о усвајању Усклађеног
ревидираног предлога годишњег програма Кик
бокс клуба «Балкан Херо» за 2021.годину, број
400-804/2021-III од 28.04.2021.године.
2. ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај
Комисије за оцену годишњих и посебних
програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта о усвајању
Ревидираног предлога годишњег програма
Стрељачког клуба «СФС Борац» Параћин за
2021.годину,
број
400-455/2021-III
од
19.04.2021.године.
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Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-81/2021-III од 06.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 77. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018други закон, 10/2019 и 6/2020), члана 5.
Правилника о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом ("Службени гласник РС", број 80/2018)
и члана 31. Одлуке о организацији општинских
управа општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број: 46/20 и 3/21), Начелник
Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене
делатности доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА,
УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА
ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ,
ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ
ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН
1. Образује се Интерресорна комисија за
процену потреба детета, ученика и одраслог за
додатном
образовном,
здравственом
и
социјалном подршком (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија врши процену потреба за
додатном подршком детета, ученика и одраслог
са пребивалиштем, односно боравиштем на
територији општине Параћин.
2. Седиште рада Комисије је у Параћину,
улица Томе Живановића бр. 10.
3. Комисија се образује ради процене
потреба за пружањем додатне подршке којом се
остварују права, услуге и ресурси који детету,
ученику и одраслом обезбеђују превазилажење
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физичких, комуникацијских и социјалних
препрека унутар образовних установа и
заједнице у целини.
4. Комисија има пет чланова и то четири
стална и једног повременог члана.
Стални чланови Комисије имају заменике
који се именују из истих структура као и
чланови чији су заменици.
Комисија има председника Комисије кога
бирају стални чланови из својих редова.
Стручну и административно-техничку
подршку
Комисији
пружа
Координатор
Комисије.
5. За сталне чланове Комисије именују се:
Владан Михајловић, члан, представник
система здравствене заштите (педијатар,
односно специјалиста опште медицине за
одраслог);
Анђелка Ђорђевић, заменик члана,
Драгана Филиповић Радисављевић, члан,
представник образовно-васпитног система
(стручни
сарадник
психолог
у
предшколској установи/основној школи/средњој
школи)
Катарина Радовић, заменик члана,
Мира Лалић, члан, представник система
социјалне заштите (стручни радник на
пословима социјалне заштите)
Јасмина Гавриловић, заменик члана,
Ивана
Динић,
члан,
дефектолог
одговарајућег профила
Андреа Токановић, заменик члана.
Мандат сталних чланова Комисије
њихових заменика траје четири године.

и

6. Стални члан Комисије разрешава се
дужности пре истека рока на који је именован, у
следећим случајевима:
1) на свој захтев;
2) ако не обавља или неодговорно обавља
послове;
3) ако не дође на три састанка заредом;
4) ако му престане радни однос у установи
у којој ради;
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5) ако се накнадно утврди да нема три
године радног искуства у струци.
7. Повремени члан Комисије је лице које
добро познаје дете, ученика или одраслог.
Повременог члана Комисије одређује
председник Комисије, за сваког појединачно, на
основу предлога, односно сагласности родитеља,
односно другог законског заступника и
одраслог.
Обавештење о одређивању повременог
члана, председник Комисије доноси у писаној
форми и доставља га повременом члану и
његовом послодавцу.
8. За Координатора Комисије одређује се
Снежана Поповић, дипломирани правник из
Параћина, запослена у општинској управи
Параћин, на радном месту саветник на
пословима правне помоћи.
Координатор Комисије учествује у раду
Комисије, без права одлучивања.
9. Комисија:
-Врши процену за свако дете, ученика и
одраслог, за које добије захтев, односно
иницијативу за покретање поступка, без
дискриминације по било ком основу;
-Предлаже,
односно
препоручује
надлежним органима и службама мере додатне
подршке у складу са прописом којим се уређују
ближи услови за процену потреба за пружањем
додатне подршке детету, ученику и одраслом (у
даљем тексту: Правилник);
-Информише родитеља, односно другог
законског заступника и одраслог о мерама
додатне подршке из система образовања,
здравствене и социјалне заштите, у складу са
Правилником, и упућује их на надлежне
институције;
-Доноси
заједничко,
образложено
мишљење на основу појединачне процене сваког
члана Комисије и усаглашених ставова сталних
и повременог члана;
-Одлучује по приговору родитеља, односно
другог законаког заступника и одраслог,
изјављеном против мишљења Комисије;
-Прати остваривање предложене додатне
подршке;
-Доставља редовне извештаје о свом раду,
предложеној и оствареној подршци
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општинској/градској управи, два пута годишње,
у роковима прописаним Правилником; доставља
Збирни извештај за календарску годину
ресорним министарствима након што га усвоји
Општинско веће;
-Прикупља, обрађује и чува податке о
деци, ученицима и одраслима најдуже до
завршетка школовања, као и податке о свом
раду;
-Формира и води збирку података о деци,
ученицима и одраслима за које је покренут
поступак процене, у електронској и штампаној
форми, у складу са законом којим се уређује
заштита података о личности;
-Формира и води збирку података о раду
Комисије, у складу са Правилником;
-Информише јавност о свом раду и начину
остваривања додатне подршке;
-Доноси пословник о свом раду;
-Обавља и друге послове у складу са
законом, Правилником и општим актом општине
Параћин.
Комисија је руковалац података у поступку
прикупљања и обраде података.
10. Координатор Комисије:
-Прикупља
документацију
која
је
неопходна за покретање и вођење поступка
процене,
-Доставља
документацију
члановима
Комисије,
-Организује и администрира процес
процене,
-Сазива повремене чланове Комисије,
-Прикупља и обрађује податке и води
Збирке података у складу са Правилником,
-Ажурира базу података о раду Комисије и
корисницима,
-Припрема податке за извештаје Комисије
и
-Обавља друге послове за потребе
Комисије, у складу са законом, Правилником и
општим актом општине Параћин.
11. Услове и средства за рад Комисије, као
и услове за чување документације, обезбеђује
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин.
12. Накнада за рад сталном и повременом
члану Комисије исплаћује са на основу донетог
мишљења Комисије и износи 2000,00 динара.

10.05.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.10

_

У случају ревизије мишљења, председник,
стални и повремени члан Комисије имају право
на накнаду у висини од 50% од износа наканаде
из става 1 ове тачке.
Накнада из ст. 1. и 2. ове тачке обрачунава
се и исплаћује месечно.
13. Даном доношења овог решења престаје
да важи Решење број 02-89/2018-V-01 од
06.06.2018. године.
Поступке процене започете до дана
доношења овог решења, окончаће Комисија
образована решењем из става 1. ове тачке, у
складу са прописом који је важио у време
покретања поступка.
14. Ово решење објављује се у Службеном
листу општине Параћин.
УПРАВА ЗА ЛЕР, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
БРОЈ: 02-85/2021-VII-01 од 07.05.2021. године
вд НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Маја Танић, дипл. економиста
__________________________________________
На основу члана 77. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018други закон, 10/2019 и 6/2020), члана 5.
Правилника о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом („Службени гласник РС“ број 80/2018)
и члана 31. Одлуке о организацији општинских
управа општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број: 46/20 и 3/21), Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова међуресорне Комисије за
процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке
детету и ученику
I
Разрешавају се чланови Комисије за
процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке
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детету и ученику, именовани решењем
начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
број 02-89/2018-V-01 од 06.06.2018. године и то:
Весна
Парезановић,
Биљана
Миленовић
Стојановић,
Драгана
Милидраг,
Јелена
Марковић.
II
Ово решење објављује се у Службеном
листу општине Параћин.
Образложење
Чланом 77. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-други закон,
10/2019 и 6/2020),
прописано је да
Интерресорну комисију образује орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове
друштвених делатности на основу споразума о
сарадњи између установа система образовања,
државне управе и локалне самоуправе, социјалне
заштите и здравља. Чланом 5. Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци
детету,
ученику
и
одраслом
(„Службени гласник РС“ број 80/2018)
прописано је да Комисију као радно тело
образује орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове друштвених делатности у
складу са законом којим се уређују основе
система образовања и васпитања. Чланом 30.
Одлуке о организацији општинских управа
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број: 46/20 и 3/21) прописано је да
послове из надлежности општине у области
послова друштвених делатности у складу са
законом којим се уређују основе система
образовања и васпитања врши Управа за
локални еконосмки развој, јавне службе и
друштвене делатности општине Параћин,
односно Одељење за друштвене делатности.
Дана 07.05.2021. године начелник Управе за
локални еконосмки развој, јавне службе и
друштвене делатности општине Параћин донео
је Решење о образовању интерресорнe Комисије
за процену потреба детета, ученика и одраслог
за додатном образовном, здравственом и
социјалном подршком за територију општине
Параћин број 02-85/2021-VII-01. Имајући у виду
све наведено, Начелник Управе за урбанизам,
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финансије, скупштинске и опште послове,
сагласно овлашћењима из Закона, донео је
Pешење, као у диспозитиву.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 02-86/2021-V-01 од 10.5.2021. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
мр Саша Јевтић, дипл. инж. грађ.
__________________________________________

_ 10.05.2021.
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