СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 17

21.05.2021.
Цена 300 динара

На основу члaна 20. став 1. тачка 1. и члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон 101/16 др. закон и 47/18), члана 9. Закона о планском
систему Републике Србије ("Службени гласник
РС", бр. 30/18) члана и члана 40. став 1. тачка 4.
Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 22/2018 и 4/2019),
Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 21.05.2021.године, донела је
OДЛУКУ
I
Усваја се План развоја општине Параћин
2021-2027.
II
План развоја општине Параћин 2021-2027.
саставни је део ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-934/2021-II од 21.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

Број 11
Излази по потреби
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На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и
4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
21.05.2021.године разматрала је Извештај о раду
са финансијским извештајем за 2020.годину
установе Дом здравља Параћин и донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020. годину
установе Дома здравља Параћин који је усвојио
Управни одбор установе, одлуком број: 11 од
01.02.2021.године.

_
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-195/2021-II од 21.05.2021.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и
4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
21.05.2021.године разматрала је Извештај о раду
са финансијским извештајем за 2020.годину
установе Апотека ''Параћин'' у Параћину и
донела је
OДЛУКУ

II
I
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
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УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
Апотеке ''Параћин'' који је усвојио Управни
одбор установе Апотека ''Параћин''у Параћину,
одлуком број: 3 од 25.02.2021.године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-481/2021-II од 21.05.2021.године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и
4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
21.05.2021.године разматрала је Извештај о раду
са финансијским извештајем за 2020.годину
Предшколске установе ''Бамби'' у Параћину и
донела је

_ 21.05.2021.

На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и
4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
21.05.2021.године разматрала је Извештај о раду
са финансијским извештајем за 2020.годину
установе Културни центар ''Параћин'' у
Параћину и донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
установе Културни центар ''Параћин'' у
Параћину, који је усвојио Управни одбор
установе Културни центар ''Параћин'' у
Параћину,
одлуком
број:
52/21
од
29.01.2021.године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-171/2021-II од 21.05.2021.године

OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
Предшколске установе ''Бамби'' у Параћину, који
је усвојио Управни одбор Предшколске установе
''Бамби'' у Параћину, одлуком број: 143 од
29.01.2021.године.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и
4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
21.05.2021.године разматрала је Извештај о раду
са финансијским извештајем за 2020.годину
установе СРЦ ''7.јули'' Параћин у Параћину и
донела је
OДЛУКУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-197/2021-II од 21.05.2021.године

I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
установе СРЦ ''7.јули'' Параћин у Параћину, који
је усвојио Управни одбор установе СРЦ ''7.јули''

21.05.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.11

_

Параћин,
одлуком
30.01.2021.године.

број:

01-6/21-1

од

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-193/2021-II од 21.05.2021.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и
4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
21.05.2021.године разматрала је Извештај о раду
са финансијским извештајем за 2020.годину
установе Центар за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину и донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
установе Центар за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину који је усвојио Управни одбор
установе, одлукама број: 06-299/1 и 06-299/2 од
26.02.2021.године.

_
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бр.129/2007, 83/2014-други закон, 101/202016други закон и 47/2018), члана 40. став 16.
Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин», бр.22/2018 и 4/2019) и чл.11.
став 3. Одлуке о накнадама и другим примањима
одборника у Скупштини општине Параћин и
платама изабраних, именованих и постављених
лица («Службени лист општине Параћин»
бр.12/2008, 4/2010, 8/2011, 16/2012, 18/2012,
3/2013, 6/2013, 9/2013, 10/2013, 19/2015, 5/2017
и
6/2018),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 21.05.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ
СТАТУСА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
БРАНИСЛАВА СТОЈАНОВИЋА
1. Утврђује се да Бранислав Стојановић,
члан Општинског већа општине Параћин није на
сталном
раду
у
општини,
почев
од
21.05.2021.године.
2. Решење о накнади коју остварује
изабрано лице из тач.1. овог Решења током
вршења функције члана Општинског већа,
донеће Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин, на основу утврђених
коефицијената за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених лица.
3. Ово Решење објавити у «Службеном
листу општине Параћин».
Образложење

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-301/2021-II од 21.05.2021.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. тачка 1. став 12. и 45.
став 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије»

Правни основ за доношење Решења о
утврђивању радноправног
статуса
члана
Општинског већа садржан је у одредбама члана
чл.11. став 3. Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица («Службени лист општине
Параћин» бр.34/2019 и 38/2019) којим је
утврђено да «Право на плату у складу са овом
одлуком имају функционери који су на сталном
раду и службеници на положају. Функционери
која нису на сталном раду, остварују право на
накнаду у висини до 50% од плате коју би
примали на сталном раду. Радноправни статус
председника Скупштине, заменика председника
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Скупштине и чланова Општинског већа утврђује
се посебном одлуком Скупштине».
Скупштина општине је на предлог
Председника општине, Решењем број 013136/2021-II од 04.09.2020.године, изабрала
Бранислава Стојановића за члана Општинског
већа општине Параћин. Одлуком Скупштине
општине
број
112-960/2020-II
од
18.09.2020.године утврђено је да именовани
приликом вршења ове функције буде на сталном
раду у општини, почев од 16.09.2021.године
Именовани је дана 11.05.2021.године
поднео захтев за промену радноправног статуса,
и изјавио да жели да обавља ову дужност ван
радног односа, а Председник општине Параћин
је дао сагласност.
Бранислав
Стојановић
као
члан
Општинског већа који није на сталном раду у
општини Парћаин, почев од наредног дана од
дана доношења овог решења, остварује право на
накнаду у складу са Одлуком о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних,
именованих и постављених лица, а Одбор за
избор и именовања, у складу са овлашћењима из
члана 79. Пословника Скупштине општине
Параћин, донеће решење о накнади.
Из напред наведених разлога, а у складу са
чл.11. став 3. Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица, донето је решење како гласи
у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба,
већ се може покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана
доношења истог.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-458/2021-II од 21.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 20.

_ 21.05.2021.

став 1. Закона о јавним службама («Службени
гласник РС» број 42/91 и 71/94), члана 40. став
13. Статута општине Параћин („Службени лист
општине Параћин“, број 1/2019, 12/2019 и
33/2019) и члана 9. Одлуке о оснивању
Завичајног музеја «Параћин» у Параћину («ОСГ
бр.28-1/91, 16/01, 29/04, «Службени лист
општине Параћин» бр.3/11, 21/16), Скупштина
општине Параћин, на седници одржаној дана
21.05.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању члана Управног
одбора ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ «ПАРАЋИН» У
ПАРАЋИНУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан
Управног одбора Завичајни музеј «Параћин» у
Параћину, именован као представник локалне
самоуправе, Ивана Томић из Параћина, члан, пре
истека мандата, на лични захтев.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
Завичајни музеј «Параћин» у Параћину,
представник локалне самоуправе, Тања Динић
из Главице.
3. Мандат новоименованог члана Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора
именованог решењем Скупштине општине број:
02-158/2020-II од 09.10.2020. године.
4. Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Параћин“.
5. Решење доставити: разрешеном и
именованом члану Управног одбора, Завичајном
музеју «Параћин» и архиви.
Образложење
Одредбама члана 20. Закона о јавним
службама прописано је да Управни одбор
установе именује и разрешава оснивач, те да се
број чланова и састав управног одбора утврђује
актом о оснивању, Одлуком о оснивању
Завичајног музеја «Параћин» у Параћину,
прописано је да управни одбор има 9 чланова, да
га именује и разрешава Скупштина општине.
Одбор за избор и именовања општине
Параћин, на седници одржаној 19.05.2021.

21.05.2021.
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године
разматрајући
оставку
члан
Управног одбора и предлог за именовање новог
члана, утврдила је предлог Решења о разрешењу
и именовању члана Управног одбора Завичајног
музеја «Параћин» у Параћину и предложила
Скупштини општине да исти усвоји као у
предлогу.
Имајући у виду напред наведено,
Скупштина општине Параћин је донела Решење
као у диспозитиву.

Скупштине општине број: 02-158/2020-II од
09.10.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-93/2021-II од 21.05.2021.године

Образложење

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 22.
став 1. Закона о јавним службама («Службени
гласник РС» број 42/91 и 71/94), члана 40. став
13. Статута општине Параћин („Службени лист
општине Параћин“, број 1/2019, 12/2019 и
33/2019) и члана 11. Одлуке о оснивању
Завичајног музеја «Параћин» у Параћину («ОСГ
бр.28-1/91, 16/01, 29/04, «Службени лист
општине Параћин» бр.3/11, 21/16), Скупштина
општине Параћин, на седници одржаној дана
21.05.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Завичајног музеја «Параћин» у Параћину
1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан
Надзорног одбора Завичајног музеја «Параћин»
у Параћину, именован као представник локалне
самоуправе, Мирољуб Радојковић из Бошњана,
члан, пре истека мандата, на лични захтев.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора
Завичајног музеја «Параћин» у Параћину,
представник локалне самоуправе, Драган
Стеванић из Параћина ул.Ђуре Јакшића бр.7.
3.
Мандат
новоименованог
члана
Надзорног одбора траје до истека мандата
Управног одбора именованог решењем

4. Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Параћин“.
5. Решење доставити: разрешеном и
именованом
члану
Надзорног
одбора,
Завичајном музеју «Параћин» и архиви.

Одредбама члана 22. Закона о јавним
службама прописано је да Надзорни одбор
установе именује и разрешава оснивач, те да се
број чланова и састав управног одбора утврђује
актом о оснивању, Одлуком о оснивању
Завичајног музеја «Параћин» у Параћину,
прописано је да надзорни одбор има 5 чланова,
да га именује и разрешава Скупштина општине.
Одбор за избор и именовања општине
Параћин, на седници одржаној 19.05.2021.
године разматрајући оставку члана Надзорног
одбора и предлог за именовање новог члана,
утврдила је предлог Решења о разрешењу и
именовању члана Надзорног одбора Завичајног
музеја «Параћин» у Параћину и предложила
Скупштини општине да исти усвоји као у
предлогу.
Имајући у виду напред наведено,
Скупштина општине Параћин је донела Решење
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-94/2021-II од 21.05.2021.године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
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РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Вук Караџић'' у Поточцу, који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 28.01.2021. године, бр. 89.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-156/2021-I од 19.05.2021. године

_ 21.05.2021.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
Машинско-електротехничке школе у Параћину,
који је усвојио Школски одбор ове установе на
седници одржаној дана 26.01.2021. године, бр.
77.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-160/2021-I од 19.05.2021. године

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОМШ
''Миленко Живковић'' у Параћину, који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 28.01.2021. године, бр. 31.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-200/2021-I од 19.05.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ

21.05.2021.
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I

УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Бранко Крсмановић'' у Сикирици, који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 22.01.2021. године, бр. 10.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

_
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На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-140/2021-I од 19.05.2021. године

I

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________

УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
Гимназије у Параћину, који је усвојио Школски
одбор ове установе на седници одржаној дана
28.01.2021. године, бр. 01-46.

На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Бранко Радичевић'' у Поповцу, који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 01.02.2021. године, бр. 61.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-202/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-161/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
Економско- трговинске школе у Параћину, који
је усвојио Школски одбор ове установе на
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седници одржаној дана 22.01.2021. године, бр.
50.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

_ 21.05.2021.

Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-153/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 29.01.2021. године, бр. 111/1.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-201/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________

I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину
Технолошке школе у Параћину, који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 25.01.2021. године, бр. 111.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-155/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине

I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Стеван Јаковљевић'' Параћин, који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 29.01.2021. године, бр. 63-1/1.
II

21.05.2021.
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Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.

општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-198/2021-I од 19.05.2021. године

РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020. годину ОШ
''Радоје Домановић'' Параћин, који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 01.02.2021. године, бр. 32/1.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-199/2021-I од 19.05.2021. године

УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 29.01.2021. године, бр. 42.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-170/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe
РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана члана 44. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон,
47/18), члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр. 47/20) и чл. 65. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр. 22/18 и 4/19) Председник

УСВАЈА СЕ
Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2020.годину ОШ
''Бранко Крсмановић'' у Доњој Мутници, који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној дана 27.01.2021. године, бр. 36.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-143/2021-I од 19.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др.закон, 4/2018), члана
65. Статута општине Параћин (,,Службени лист
општине Параћин'' бр.22/2018 и 4/2019),
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за израду Плана
капиталних инвестиција општине Параћин

рангирања пројеката
инвестиција.

за

План

_ 21.05.2021.
капиталних

Члан 3.
План капиталних инвестиција се доноси
на период од 5 година.
Први План се доноси за период од 2021. до
2025.
По истеку текуће године ПКИ се може
мењати у складу са новим предлозима
капиталних
пројеката
и
вишегодишњих
финансијских анализа.
Члан 4.
Комисија доноси Правилник о свом раду.

Члан 1.

Члан 5.

Овим решењемформира се Комисија за
израду Плана капиталних инвестиција општине
Параћину саставу:

Стручне и административно техничке
послове за Комисију обавља - Одељење за
локални економски развој, Управе за ЛЕР, јавне
службе и друштвене делатности.

Сања Поповић, испред Дирекције за
изградњу, координатор
Милан Симић, заменик председника
општине, члан,
Марко Јеленић, вд директор Дирекције за
изградњу, члан,
Драган Аксентијевић, вд директор ЈКП
„Параћин“, члан,
Немања Пантић, извршни директор за
послове финансија ЈП „Водовод“, члан,
Јелена Костић, заменик начелника Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, члан,
Слободан Јанковић, начелник Oдељења за
финансије и буџет, члан,
Владимир Јанковић, испред Управе за
инвестиције и одрживи развој, члан.

Члан 6.
Комисија ће доставити Скупштини
општине на усвајање нацрт Плана капиталних
инвестиција за период 2021.-2025.
Члан 7.
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-92/2021-I од 21.05.2021.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________

Члан 2.
Задатак Комисије ће бити да припреми
План капиталних инвестиција општине Параћин
и то:
- да одреди листе инвестиционих пројеката
приспелих на процену на основу примљених
предлога за инвестирање и
- бодује појединачне пројекте на основу
критеријума оцењивања као и на основу

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, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2021.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
47/2020) и Предлога Начелника Управе за

21.05.2021.

_
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урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-877/2021-V-01 од 18.05.2021.
године, Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Параћин за 2021. 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, средства у
укупном износу од 600.000,00 динара на име: измирења обавеза по основу Споразума са
Moravacem d.o.o. Поповац, бр. 04-463-48/2006 од
05.10.2006. године, са изменама од 27.12.2013. и
29.12.2015. године.

_
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додатна средства у износу од 600.000,00 динара
на име: - измирења обавеза по основу Споразума
са Moravacem d.o.o. Поповац, бр. 04-463-48/2006
од 05.10.2006. године, са изменама од
27.12.2013. и 29.12.2015. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у
складу са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-877/2021- V-01 од 18.05.2021.
године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400 - 878/2021- I од 18.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ.
__________________________________________

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације
у оквиру
раздела 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130
– опште услуге, извор финансирања 01,
економска класификација 465000
Остале
донације, дотације и трансфери, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2021.
годину износи 1.600.000 динара.

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, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2021.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
47/2020) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-905/2021-V-01 од 19.05.2021.
године, Председник општине Параћин доноси

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

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

4. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику; шефу Радне групе трезора и шефу
Одсека за рачуноводство); Одељењу за
скупштинске и нормативне послове; Управи за
трезор и архиви.

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Параћин за 2021. 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 локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности – програм 2003,
програмска активност 2003-0001, функција 920 –
средње образовање, економска класификација
463000 трансфери осталим нивоима власти, у
укупном износу од 260.000,00 динара (за
Гимназију Параћин – конто 414 - исплата
солидарне помоћи у случају смрти заполеног,
односно члана породице, 100.000 динара; конто

5. Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
Образложење
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Председику општине предлогом, којим тражи
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472 – превоз, смештај и исхрана ученика на
такмичењу, 160.000 динара).
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације
у оквиру
раздела 7, глава 7.1
Управа за локални
економски развој, јавне службе и друштвене
делатности, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање,
извор
финансирања
01,
економска
класификација 463000 трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2021. годину износи
36.260.000 динара (Гимназија Параћин, економ.
класиф. 414 и 472).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Решење доставити Гимназији Параћин;
Начелнику Управе за локални економски развој,
јавне службе и друштвене делатности; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне
групе трезора); Одељењу за скупштинске и
нормативне послове; Управи за трезор и архиви.
5. Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
Образложење
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Општинском већу предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 260.000,00 динара
(за Гимназију Параћин – конто 414 - исплата
солидарне помоћи у случају смрти заполеног,
односно члана породице, 100.000 динара; конто
472 – превоз, смештај и исхрана ученика на
такмичењу, 160.000 динара).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу
са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-905/2021- V-01 од 19.05.2021.
године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-844/2021 - I од 19.05.2021. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ.
__________________________________________
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, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2021.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
47/2020) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-940/2021-V-01 од 21.05.2021.
године, Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Параћин за 2021. годину, Раздео
5, глава 5.1 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 130 – Опште
услуге, економска класификација 499000 –
Средства резерве – текућа резерва, одобравају се
Управи за локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности – Културном
центру ''Параћин'' Параћин, средства у укупном
износу од 50.000,00 динара на име: - измиривања
трошкова по пресуди Вишег суда у Београду, а у
парници тужиоца Дарка Веселиновића.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на нову апропријацију у оквиру
раздела 7 – Управа за локални економски развој,
јавне службе и друштвене делатности, глава 7.3
Култура, програм 1201, програмска активност
1201-0001,
функција 820 – услуге културе,
економска класификација 483000 Новчане казне
и пенали по решењу судова, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2021.
годину (извор финансирања 01) износи 50.0000
динара, а у делу који се односи на подглаву 7.33
Културни центар ''Параћин'', програмска
активност 1201-0001, функција 820 – услуге
културе, економска класификација 483 Новчане
казне и пенали по решењу судова, укупан план
средстава ове апропријације за 2021. годину
(извор финансирања 01) износи 50.000 динара.
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3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Решење доставити: Културном центру
''Параћин'' Параћин; Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Начелнику Управе за локални
економски развој, јавне службе и друштвене
делатности; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику и шефу радне групе трезора);
Одељењу за скупштинске и нормативне послове;
Управи за трезор и архиви.
5. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Културни центар ''Параћин'', се обратио
Председнику општине захтевом бр. 208/21 од
19.05.2021. године, којим тражи додатна
средства у износу од 50.000,00 динара на име: измиривања трошкова по пресуди Вишег суда у
Београду, а у парници тужиоца Дарка
Веселиновића.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу
са датим предлогом
Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-940/2021-V-01 од 21.05.2021.
године , донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400 - 907/2021- I од 21.05.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ.
__________________________________________
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