СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 13

04.09.2017.
Цена 240 динара

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору (''Службени гласник РС'', бр. 68/2015 и
81/2016 – Одлука УС РС), тачке 2 Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину (''Службени
гласник РС'', бр. 61/2017) и члана 32. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 13/2008, 12/2012, 13/2012, 17/2013,
17/2014 и 25/2016), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 04.09.2017.
године, донела је

Број 11
Излази по потреби

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општинској
управи, јавним предузећима и установама
општине Параћин
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
23/15, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17 и 9/17) мења се и
гласи:
Максималан број запослених на неодређено
време код буџетских корисника општине Параћин
ограничава се на 500 запослених.
Максималан број запослених на неодређено
време код буџетских корисника општине Параћин је:

Назив буџетског корисника
Број запослених на неодређено време
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове
118
Управа за инвестиције и управљање имовином
13
Завичајни Музеј ''Параћин''
5
Библиотека ''др Вићентије Ракић''
13
Културни центар ''Параћин''
12
СРЦ ''7. јули''
13
Предшколска установа ''Бамби''
107
Центар за социјални рад ''Параћин''
18*
ЈКП ''Параћин''
105
ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин''
20
ЈП ''Водовод''
62
Пословни центар ''Параћин''
3
Туристичка организација општине Параћин
4
Општинско јавно правобранилаштво
3
Општинска стамбена агенција
1
Дом омладине ''Параћин''
1
Установа Спортско-рекреативни центар ''Борац'' Параћин
1
Установа Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
1
УКУПНО
500
*односи се на број запослених чије се плате финансирају из буџета општине Параћин
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Члан 2.
Обавезују се буџетски корисници из члана 1. ове
Одлуке, да ускладе својеправилнике о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места и број
запослених са одредбама ове Одлуке у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-408/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 20 Закона о јавној својини
(«Сл. гласник РС» бр. 72/2011 и 88/2013 и 105/14) и
члана 32. Статута Општине Параћин («Службени
лист општине Параћин» бр. 13/2008, 12/12, 13/12,
17/13 и 25/16), Скупштина општине Параћин, на
седници одржаној 04.09.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању на коришћење просторија Дому
омладине «Параћин» из Параћина
Члан 1.
Овом Одлуком даје се, привремено, без
накнаде, Дому омлалдине «Параћин» из Параћин на
коришћење, објекат бр. 1 повр. 216 м2 који се налази
на кп. 3215 из ЛН 104 КО Параћин, уписан у јавну
својину Општине Параћин.
Члан 2.
Дом омладине «Параћин» се обавезује да
непокретност из члана 1 ове Одлуке користи ради
обављања своје делатности и одговоран је за текуће
одржавање, поправке и функционално коришћење
према намени за коју је објекат изграђен.
Члан 3.
Дом омладине «Параћин» из Параћина нема
право располагања, отуђења, стављања хипотеке или
другог терета, на објекту наведеном у члану 1 ове
Одлуке.
Члан 4.
Просторије из члана 1 ове Одлуке са
земљиштем на коме се исте налазе се не могу
уписати на корисника код надлежне службе РГЗ Службе за катастар непокретности Параћин.

Члан 5.
Дом омладине «Параћин» се обавезује да
плаћа све накнаде које проистекну из коришћења
овог објекта (накнада за струју, воду, порезе и др.).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Параћин».
Дом омладине «Параћин» из Параћина,
преузима на коришћење непокретност из члана 1 ове
Одлуке по ступању на снагу исте.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 360-37/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 40. став 1.
алинеја 4. Статута Општинске стамбене агенције
(''Службени лист општине Параћин'', број 7/15)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 04.09.2017. године разматрала је
Извештај о реализацији Програма рада Општинске
стамбене агенције Параћин за 2016. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
реализацији Програма рада Општинске стамбене
агенције Параћин за 2016. годину, коју је донео
Управни одбор Општинске стамбене агенције
Параћин на седници одржаној 01.08.2017. године,
Одлука број: 71-1/2017.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-969/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

04.09.2017.
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На основу чл. 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016)
и 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 04.09.2017. године
разматрала је Извештај о реализацији Програма
пословања Jавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин за 2016. годину, и донела
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма пословања Jавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин за 2016. годину који је
усвојио Надзорни одбор Jавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Параћин на седници одржаној
20.07.2017. године, број: Одлуке 903-1/17.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-934/2017-II од 09.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и
32 Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
04.09.2017. године разматрала је Извештај о
реализацији Програма субвенције Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Параћин за 2016.
годину, и донела

_3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1072/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) и
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин'', бр 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) и члан 17. Одлуке о промени
Оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин (''Службени лист
општине
Параћин'',
2/13),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
04.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о расподели
добити за 2016. годину Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Параћин
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2016. годину Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Параћин, коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин, на седници одржаној
29.06.2017. године, Одлука број 732/17.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1073/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма субвенције Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин за 2016. годину, од
20.07.2017. године, број: 904-1/17.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

На основу чл. 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016)
и 32 Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 04.09.2017. године
разматрала је Извештај о реализацији Програма
пословања Јавног предузећа за коришћење и
управљање пословним простором ''Пословни центар
Параћин'', за 2016. годину, и донела
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OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма пословања Јавног предузећа за коришћење
и управљање пословним простором ''Пословни
центар Параћин'', за 2016. годину са финансијским
извештајем и извештајем независног ревизора, који је
усвојио Надзорни одбор Jавног предузећа ''Пословни
центар Параћин'' Параћин на седници одржаној
30.06.2017. године, Одлукe број: 248/17 и 246/17.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-948/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16),
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) и члан 26. Одлуке о промени
Оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и
управљање пословним простором ''Пословни центар
Параћин'', Параћин (''Службени лист општине
Параћин'',
2/13,
6/14,
11/15
и
14/15),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 04.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о оствареној
добити за 2016. годину Јавног предузећа за
коришћење и управљање пословним простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину
I
Даје се сагласност на Одлуку о оствареној
добити за 2016. годину Јавног предузећа ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину, коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором ''Пословни центар Параћин'',
Параћин на седници одржаној 30.06.2017. године,
Одлука број 247/17.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1074/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016)
и 32 Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 04.09.2017. године
разматрала је Извештај о реализацији Програма
коришћења буџетске помоћи - субвенције Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним
простором ''Пословни центар Параћин'', Параћин за
2016. годину, и донела
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма коришћења буџетске помоћи-субвенције
Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором ''Пословни центар Параћин'', у
Параћину за 2016. годину, од 30.06.2017. године,
број:249/17.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 401-15/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016)
32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаноj 04.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма пословања Jавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин за 2016. годину
који је усвојио Надзорни одбор Jавног предузећа за

04.09.2017.
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водовод канализацију ''Водовод'' на седници
одржаној 21.07.2017. године, Одлука број: 10053/2017.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-932/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 04.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа
за водовод и канализацију ''Водовод'' Параћин
број 889-1/2017 од 29.06.2017. године
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа за водовод, канализацију
''Водовод'' Параћин, о усвајању редовних годишњих
финансијских извештаја за 2016. годину са
мишљењем овлашћеног екстерног ревизора, коју је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод,
канализацију ''Водовод'' Параћин, на седници
одржаној 29.06.2017. године, Одлука број 889-1/2017.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 401-16/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16),
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) и члан 22., чл. 28 Одлуке о промени
Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод,
канализацију и гасифокацију ''Водовод'' Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', 2/13)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници

_5

одржаноj 04.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о расподели
добити по завршном рачуну за 2016. годину
Јавног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити по завршном рачуну за 2016. годину Јавног
предузећа за водовод, канализацију ''Водовод''
Параћин, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за водовод, канализацију ''Водовод''
Параћин, на седници одржаној 29.06.2017. године,
Одлука број 889-2/2017.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 401-17/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 63. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016)
и 32 Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 04.09.2017. године
разматрала је Извештај о реализацији Програма
пословања Jавног комуналног предузећа ''Параћин'' у
Параћину за 2016. годину и донела
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
Програма пословања Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' у Параћину за 2016. годину који је усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' Одлука број 1421 на седници одржаној
12.07.2017. године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-910/2017-II од 04.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
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________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Глождак'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Глождак'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
07.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-982/2017-I од 09.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Трешњевица'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Трешњевица'' за 2017. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 07.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-985/2017-I од 09.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
Р ЕШ Е Њ Е
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Мириловац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Мириловац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
07.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-983/2017-I од 09.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 28. 31. и 79. 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 и
99/2016), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017) и Упутства за
праћење и извештавање о учинку програма
Министарства финансија РС, донетим маја 2017.
године, објављеним на сајту истог министарства,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе за праћење и
извештавање о учинцима програма буџета
општине Параћин за полугодишњи и годишњи
извештај

04.09.2017.

_
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I
У циљу праћења и извештавања о учинцима
програма буџета општине Параћин формирам радну
групу:
1. Руководиоци органа:
- Данијела Радоњић, начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове;
- Војислав Васић, начелник Управе за
инвестиције и одрживи развој.
2. Координатори праћења и извештавања:
- Владан Милетић, руководилац Радне групе
буџета;
- Горан Милојевић, заменик начелника
Управе за инвестиције и одрживи развој.
3. Одговорна лица за програме:
- Милан Милојевић, члан Општинског већа
(задужен за програме 1; 2 и 7);
- Марко Петровић, члан Општинског већа
(задужен за програме 4 и 11);
- Славка Јовановић, члан Општинског већа
(задужена за програме 5 и 6);
- Горан Јовановић, члан Општинског већа
(задужен за програм 8);
- Војкан Ристић, члан Општинског већа
(задужен за програме 9; 10 и 13);
- Марко Јовановић, члан Општинског већа
(задужен за програм 14);
- Биљана Миловановић, члан Општинског
већа (задужена за програм 12);
- Томислав Шалетић, заменик Председника
општине (задужен за програме 15 и 16).
4. Одговорна лица за програмске активности и
пројекте:
- Зорица Бодирога, начелник Одељења за
инвестиције;
- Влада Јанковић, начелник одељења за
одрживи развој;
- Аљоша Глигоријевић, директор ТО
''Параћин'';
- Ивона Михајловић, директор ПУ ''Бамби'';
- Снежана Танић, директор ОШ
''С. Јаковљевић'';
- Светлана Гајић, директор ОШ ''Ђ. Јакшић'';
- Александар Јовановић, директор ОШ
''Р. Домановић'';
- Славица Вулић, директор ОШ
''Б. Крсмановић'' Сикирица;
- Снежана Цвејић, директор ОШ
''Б. Радичевић'' Поповац;
- Александра Обрадовић, директор ОШ
''Б. Крсмановић'' Д. Мутница;
- Радиша Јовичић, директор ОШ
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''В. Караџић'' Поточац,
- Соња Миљковић, директор ОШ
''М. Поповић Озрен'';
- Тања Лабовић, директор ОМШ
''М. Живковић'';
- Снежана Дачић, директор Гимназије;
- Слађана Богдановић, директор Машинскоелектр. школе;
- Дејан Нешић, директор Технолошке школе;
- Душица Љубеновић, директор Економскотрговинске школе;
- Биљана Миленовић Стојановић, директор
Центра за соц. рад;
- Весна Весић, директор Дома здравља
Параћин;
- Надица Секулић, директор Апотеке
Параћин;
- Зорица Ђорђевић, директор Културног
центра Параћин;
- Лепосава Иванковић, директор
Библиотеке ''Др В. Ракић'';
- Борис Лукић, диретор Дома омладине
''Параћин'';
- Марко Шћепановић, директор Позоришта
''Параћин'';
- Бранислав Стојановић, директор
Завичајног музеја ''Параћин'';
- Милорад Видовић, директор СРЦ ''7. Јули''
Параћин;
- Горан Марковић, директор СРЦ
''Јединство'' Параћин;
- Александар Трифуновић, в.д. директор
СРЦ ''Борац'' Параћин.
5. Аналитичари:
- Ивана Јовановић, шеф Одсека за
рачуноводство у Одељењу за финансије и буџет;
- Никола Јовичић, шеф Одсека за финансије
у Управи за инвестиције и одрживог развоја;
- Маја Танић, шеф одсека за надзор јавних
предузећа и установа
II
Одговорним лицима за програме (из тачке I
3.), у складу са Упутством за праћење и
извештавање о учинку програма Министарства
финансија РС, у изради анализа учинака, помоћ ће
пружати аналитичари одређени овим Решењем
(именовани у тачци I 5.).
III
Одговорна лица за програмске активности и
пројекте (из тачке I 4.) одредиће своје аналитичаре
који ће им, у складу са Упутства за праћење и
извештавање о учинку програма Министарства
финансија РС, помагати у раду у изради анализа о
учинцима.
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IV
Сва лица именована овим решењем, у изради
Анализа учинака, дужна су да се придржавају Закона
о буџетском систему, као и Упутства за праћење и
извештавање о учинку програма Министарства
финансија РС.
V
Крајњи рок за достављање полугодишњег
извештаја о учинку је 01. септембар, док је крајњи
рок за годишњи извештај о учинку 31. март и исти
се достављају локалном органу управе надлежном за
финансије.
VI
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-167/2017-I од 11.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Рашевица'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Рашевица'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-996/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута

општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Клачевица'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Клачевица'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
31.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-995/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Бусиловац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Бусиловац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-999/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

04.09.2017.
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________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''Доње
Видово'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Доње Видово'' за 2017. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 27.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1000/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Ратаре'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Ратаре'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
03.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1005/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Својново'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Својново'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
11.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1007/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''7.Јули'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''7.Јули'' за 2017. годину, који је донео
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Савет ове месне заједнице на седници одржаној
11.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1009/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Извор'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Извор'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1012/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''Горње
Видово'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Горње Видово'' за 2017. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 24.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1013/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Стрижа'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Стрижа'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
01.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1006/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017),

04.09.2017.
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Председник општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Данково'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Данково'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
24.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1011/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Давидовац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Давидовац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
10.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1008/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

_
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Сикирица'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Сикирица'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
07.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1010/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''4.Јули'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''4.Јули'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
10.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

12
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.11 ____ ____ _ 04.09.2017.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1004/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Дреновац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Дреновац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
04.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1003/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Текија'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Текија'' за 2017. годину, који је донео

Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1002/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Голубовац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Голубовац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1001/2017-I од 14.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-1027/2017-V-01 од 16.08.
2017. године, Председник општине Параћин доноси

04.09.2017.
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Радоје Домановић'' Параћин, средства у укупном
износу од 65.189,00 динара на име: - помоћи
породици због смрти запослене раднице школе
Драгане Филиповић.
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, програм 2002, програмска активност
2002-0001, функција 912 – основно образовање,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 101.817.189 динара (трошак
414 социјална давања запосленима, 1.697.489
динара), а у делу који се односи на ОШ ''Радоје
Домановић'' Параћин, програмска активност 20020001, апропријација за економску класификацију
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину (извор финансирања 01) износи
13.385.189 динара (трошак 414 социјална давања
запосленима, 215.189 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин, обратила
се Председнику општине захтевом бр. 664 од
15.08.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 65.189,00 динара на име: - помоћи
породици због смрти запослене раднице школе
Драгане Филиповић.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.4001027/2017-V-01 од 16. 08. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1018/2017-01-I од 16.08.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и Предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове бр. 400-1031/2017-V01 од 18.08.2017. године, Председник општине
Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Центру за социјални рад ''Параћин'' Параћин,
средства у укупном износу од 590.000,00 динара на
име: - израде пројектне документације за адаптацију
и проширење пословног простора зграде Центра за
социјални рад у Параћину.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на нову апропријацију у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.7 Социјална
заштита – Центар за социјални рад ''Параћин'',
програм 0901, програмска активност 0901-0001,
функција 090 – социјална помоћ угроженом
становништву, економска класификација 463200
Капиталне донације и трансфери осталим нивоима
власти, у износу од 590.000 динара (нови трошак 511
зграде и грађевински објекти, 590.000 динара), извор
финансирања 01.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Центар за социјални рад ''Параћин'' Параћин,
обратио се Председнику општине захтевом бр. 4022255 од 11.08.2017. године, којим тражи додатна
средства у износу од 590.000,00 динара на име: -
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израде пројектне документације за адаптацију и
проширење пословног простора зграде Центра за
социјални рад у Параћину.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.4001031/2017-V-01 од 18. 08. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-989/2017-I од 18.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Дреновац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Дреновац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
18.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1034/2017-I од 21.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин, донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе

I
Формира се радна група у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Славка Јовановић, председник радне групе;
Слађана Љутић, члан;
Јасмина Цветковић, члан;
Ирена Петровић, члан;
Милош Томић, члан;

II
ЗАДАТАК радне групе је израда Програма
системске дератизације на територији општине
Параћин за 2017. годину.
III
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-169/2017-I од 21.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe
''Поповац'' за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену
Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Поповац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
18.08.2017. године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1033/2017-I од 21.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

04.09.2017.

_
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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. 44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), Председник општине Параћин, разматрао је
Финансијски план прихода и расхода Штаба за
прихват и збрињавање избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Параћин за
2017. годину, и донео је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Штаба за прихват и збрињавање
избеглих и интерно расељених лица на територији
општине Параћин за 2017.годину.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-975/2017-I од 23.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 4001048/2017-V-01 од 31.08.2017. године, Председник
општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и
одрживи развој – Буџетски фонд за развој
пољопривреде, средства у укупном износу од
650.000,00 динара на име:- додатних средстава
потребних за реализацију уговора са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, за
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уређење некатегорисаних пољских путева у К.О.
Буљане.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6 –Управа за за инвестиције и одрживи
развој, глава 6.3 Буџетски фонд за развој
пољопривреде, програм 0101, програмска активност
0101 – 0001, функционална класификација 421
пољопривреда, извор финансирања 01, економска
класификација 425000 - текуће поправке и
одржавање, тако да план средстава ове апропријације
за 2017. годину износи 1.650.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Управа за инвестиције и одрживи развоја,
обратила се Председнику општине захтевом 4401045/2017-VI-01 од 31.08.2017.године, којим тражи
додатна средства потребна Буџетском фонду за
развој пољопривреде, у износу од 650.000,00 динарапотребних за реализацију уговора са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, за
уређење некатегорисаних пољских путева у К.О.
Буљане.
У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-1048/2017-V-01 од 31.08.
2017. године донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1051/2017-I од 31.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), чл.
44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. бр. 13/08;
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 8. Одлуке о
измени и допуни одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. год. ( ''Службени лист општине Параћин'' бр.
9/17) и Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист Општине Параћин’’, броj: 4/17),
Председник општине Параћин, донео је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Другу измену
финансијског плана буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Параћин за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену
финансијског плана буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Параћин за 2017. годину,
број: VI-01/400-1054/2017 од 31.08.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин ''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1055/2017-I од 01.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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