
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 12

Година 14 10.05.2018.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члaна 99. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09,
24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 132/2014), члана
15.став 1. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Параћин“ бр. 19/2017 и
4/2018), и члана  32. тачка 6) Статута општине
Параћин („Службени лист општине Параћин“ бр.
20/2017)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.05.2018.године, донела је:

О Д Л У К У

1. Покреће се поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине Општине
Параћин, путем јавног оглашавања – прикупљањем
писаних понуда, ради изградње верског објекта
Српске православне цркве, у складу са Просторним
планом општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.8/2011)  и то:
- кп.бр.1240/9 површине 3,49ари КО Бошњане у
Бошњану, уписана у листу непокретности бр. 590 КО
Бошњане као јавна својина Општине Параћин, без
терета.

2. Непокретност из тачке 1. ове Одлуке -
кп.бр.1240/9 укупне површине 3,49ари КО Бошњане
уписана у листу непокретности бр. 590 КО Бошњане
као јавна својина Општине Параћин, отуђује се по
почетној цени 503 евра по ару, што укупно износи
1.755,00евра, а која је утврђена од стране Пореске
управе – Филијала Параћин извештајем бр. 077-464-
08-00024/2017 од 26.09.2017.године, уз обавезу
подносиоца писмене понуде да уплати депозит у
висини 20% од почетног износа утврђене цене.

3. Овлашћује се Комисија за спровођење
поступака отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта јавним надметањем и прикупљањем
понуда јавним огласом, да у складу са Законом о
планирању и изградњи, као и посебним прописима
који регулишу изградњу ове врсте објекатa, Одлуке о
грађевинском земљишту и овом одлуком утврди
текст огласа, распише и објави оглас о отуђењу
наведене непокретности,  спроведе поступак отуђења
наведене непокретности и  након спроведеног

поступка утврди предлог најбољег понуђача, а
предлог достави Општинском већу које ће
предложити Скупштини општине доношење одлуке
о отуђењу непокретности.

4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-12/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о реализацији Програма Буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Параћин за
2017. годину и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији о

Програма Буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Параћин за 2017. годину број: 400-
495/2018-VI-01 од 29.03.2018. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-630/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.15/16) и
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 20/17), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној
10.05.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Програма

пословања са финансијским планом Јавног
предузећа за водовод и канализацију ''Водовод'' у

Параћину за 2018. годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма пословања са финансијским планом Јавног
предузећа за водовод и канализацију ''Водовод'' у
Параћину за 2018. годину који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' на седници одржаној 18.04.2018. године,
број Одлуке 572-1/2018.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-580/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.15/16) и
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 20/17), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној
10.05.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Прву измену Програма

пословања са финансијским планом Јавног
комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину за

2018. годину

I
Даје се сагласност на Прву измену Програма

пословања са финансијским планом Јавног
комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину за 2018.
годину који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Параћин'' на седници
одржаној 28.03.2018. године, број Одлуке 758.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-499/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаноj 10.05.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку Надзорног

одбора Јавног  предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин о висини цена услуга, односно

Ценовника накнаде за коришћење јавних
паркиралишта

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин о висини цена услуга, односно
Ценовника накнаде за коришћење јавних
паркиралишта бр. 874/18 од 30.04.2018. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 38-4/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) у вези са Споразумом о заједничком вршењу
послова управљања комуналним отпадом ''Регион
Краљево'' нрој 400-371/16-01-I од 20.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 10.05.2018.године, донела је

O Д Л У К У

I
Усваја се Годишњи Извештај о раду

Привредног друштва ''Регион Краљево'' д.о.о. за
2017. годину број Одлуке 15/18 од 26.02.2018.
године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-497/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) у вези са Споразумом о заједничком вршењу
послова управљања комуналним отпадом ''Регион
Краљево'' број 400-371/16-01-I од 20.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 10.05.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Програм пословања за

2018. годину Привредног друштва ''Регион
Краљево''

I
Даје се сагласност на Програм пословања за

2018. годину Привредног друштва ''Регион Краљево''
број Одлуке 16/18 од 26.02.2018. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-498/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивња назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17) и
сагласност Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС бр.015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 10.05.2018. године, донела је

OД Л У К У
о утврђивању назива улица у насељеном месту

Чепуре

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи  улицaма у

насељеном месту Чепуре, и то

1. Улици на кп.бр.3799/1 и делу кп.бр.821, која
полази од кп.бр.2720 до кп.бр.490, додељује се назив:
улица Краља Петра I
2. Улици на кп.бр.3808, која полази од кп.бр.2681 до
кп.бр.1844/3, додељује се назив: улица Вука
Караџића
3. Улици на кп.бр.3151, која полази од кп.бр.1818/1
до кп.бр.1825, додељује се назив: улица Рајићева
4. Улици  на кп.бр.3129, која полази од кп.бр.1818/1
до кп.бр.3132, додељује се назив: улица
Карађорђева
5. Улици на кп.бр.3062, која полази од кп.бр.3048/1
до кп.бр.3060, додељује се назив: улица Кнез
Михајлова
6. Улици на кп.бр.3068, која полази од кп.бр.3047 до
кп.бр.3091, додељује се назив: улица Милоша
Обилића
7. Улици на кп.бр.2694/1, која полази од кп.бр.3084
до кп.бр.3107/2, додељује се назив: улица Боре
Илића
8. Улици на кп.бр.3813 и делу кп.бр.3814, која полази
од кп.бр.2720 до кп.бр.3167, додељује се назив:
улица Слободана Васића
9. Улици на кп.бр.2696, која полази од кп.бр.2703 до
кп.бр.2697, додељује се назив: улица Николе Тесле
10. Улици на кп.бр.3035, која полази од кп.бр.2695 до
кп.бр.3007, додељује се назив: улица Бојана
Алексића
11.Улици на кп.бр.3800/1, која полази од кп.бр.3239
до кп.бр.3201/3, додељује се назив: улица Тополска
12. Улици на кп.бр.3247, која полази од кп.бр.3248/1
до кп.бр.3281, додељује се назив: улица Николе
Пашића
13. Улици на кп.бр.3287, која полази од кп.бр.3294 до
кп.бр.3288, додељује се назив: улица Светог Саве
14. Улици на делу кп.бр.3816/1, која полази од
кп.бр.3298 до кп.бр.3324/3, додељује се назив: улица
Видовданска
15. Улици на делу кп.бр.3814, која полази од
кп.бр.3298 до кп.бр.3311, додељује се назив: улица
Моравска
16.Улици на кп.бр.2059, која полази од кп.бр.2058 до
кп.бр.2050/1, додељује се назив: улица Змај Јовина
       Све наведене катастарске парцеле припадају КО
Чепуре.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Чепуре (СЛО број 10 од
03.09.2009.).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-5/2018-II од 10.05.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивања назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17),и
сагласности  Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС бр. бр. 015-05-00016/2018-24
од 02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин
на седници одржаној 10.05.2018.године, донела је

OД Л У К У
о утврђивању назива улица у насељеном месту

Давидовац

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи  улицaма у

насељеном месту Давидовац,  и то

1. Улици на кп.бр.2060/3,1160 и 2003/2, која полази
од кп.бр.618/1 до кп.бр.1001/1, додељује се назив:
улица Пилотска
2. Улици на кп.бр.311/19 и полази од кп.бр.1365 до
кп.бр.1389, додељује се назив: улица Падобранска
3. Улици на кп.бр.2000/1, која полази од кп.бр.1365
до кп.бр.1414, додељује се назив: улица
Добровољачка
4. Улици на делу кп.бр.2006 и кп.бр. 786, која полази
од кп.бр.783 до кп.бр.794, додељује се назив: улица
Тошино сокаче
5. Улици на кп.бр.808/2, која полази од кп.бр.824 до
кп.бр.793/1, додељује се назив: улица Јовчићка
6. Улици на кп.бр.1183/1, која полази од кп.бр.1310
до кп.бр.1294, додељује се назив: улица Буђичка
7. Улици на кп.бр.1171 и 1184, која полази од
кп.бр.1172 до кп.бр.1306, додељује се назив: улица
Вићина
8. Улици на кп.бр.1225,1996 и 1137, која полази од
кп.бр.1224 до кп.бр.1238/1, додељује се назив: улица
Сремска
9. Улици на кп.бр.2009 и 2000, која полази од
кп.бр.1238 до кп.бр.1122, додељује се назив: улица
Гробљанска
10. Улици на кп.бр.1996, која полази од кп.бр.1238 до
кп.бр.1122, додељује се назив: улица Железничка
11. Улици на кп.бр.2007, која полази од кп.бр.998 до
кп.бр.994/2, додељује се назив: улица Бресничка
12. Улици на кп.бр.2005/2, која полази од кп.бр.618/1
до кп.бр.617/2, додељује се назив: улица Брицина
13. Улици на кп.бр. 1311/2, 2008/3, 1993/3,
1323/3,1322/6, 1322/2, 1322/7, 1322/9, 1331/3, 1331/3,

1334/2, 1334/3, 1335/4, 1337/3, 1338/4, 1338//5, 1362/2,
1342/3, 1315/2, 1346/3, 1377/2, 1361/2, 1348/2, 1360/2,
1349/2, 1359/2, 1351/2, 1352/2, 1358/2, 1357/3, која
полази од кп.бр. 1312 до кп. бр. 1357/1, додељује се
назив: улица Давидовачка
14. Улици на кп.бр.1202, која полази од кп.бр.1173 до
кп.бр.1198, додељује се назив: улица Српска
15. Улици на кп.бр.1236/1, 1236/2 и 1236/3, која
полази од кп.бр.1241 до кп.бр.1147, додељује се
назив: улица Чукарска
16. Улици на кп.бр.1059, 1152/2 и 1151/1, која полази
од кп.бр.1161 до кп.бр. 1156, додељује се назив:
улица Код Ваге
17. Улици на кп.бр.834 и 839/2, која полази од
кп.бр.833 до кп.бр.845, додељује се назив: улица
Ђурино сокаче
18. Улици на кп.бр.2028 и кп.бр. 2029 додељује се
назив: Зајечарски пут

.Све наведене катастарске парцеле припадају
КО Давидовац.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Давидовац (СЛО број 10 од
03.09.2009.) и Одлука о изменама и допунама одлуке
о утврђивању назива улица у насељеном месту
Давидовац (СЛО број 13 од 15.09.2010.)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-6/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивања назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17) и
сагласности Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС  бр. 015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 10.05.2018.године, донела је

OД Л У К У
о утврђивању назива улица у насељеном месту

Голубовац
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Члан 1.
Предлаже се утврђивање назива улицама у
насељеном месту Голубовац и то:

1. Улици на кп.бр.1687 и 824/2, која полази од
кп.бр.640 до кп.бр.1056, додељује се назив: улица
Карађорђева
2. Улици на кп.бр.1209/1(КО Голубовац) и делу
кп.бр.1098(КО Плана), која полази од кп.бр.1200 (КО
Голубовац), до кп.бр.9476(КО Плана), додељује се
назив: улица Милоша Обреновића
3. Улици на кп.бр.915, 986/2 и делу кп.бр.1380, која
полази од кп.бр.914/2 до кп.бр.1317, додељује се
назив: улица Цара Лазара
4. Улици на кп.бр.824/1, делу кп.бр.1690/3, која
полази од кп.бр.823 до кп.бр.1063/2, додељује се
назив: улица Синђелићева
5. Улици на кп.бр.1183, која полази од кп.бр.1180/4
до кп.бр.1164, додељује се назив: улица
Голубовачка
6. Улици на кп.бр.999, 1699 и 986/1, која полази од
кп.бр.998 до кп.бр.933, додељује се назив: улица
Царице Милице
7. Улици на кп.бр.836, која полази од кп.бр.829 до
кп.бр.835, додељује се назив: улица Ђуре Јакшића
8. Улици на кп.бр.1209/2, која полази од кп.бр.1218/1
до кп.бр.1228, додељује се назив: улица Бранка
Крсмановића

Све наведене парцеле припадају КО
Голубовац и КО Плана.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Чепуре (СЛО број 13 од
15.09.2010.).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-7/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивња назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17) и

сагласности Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС бр. 015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 10.05.2018. године, донела је

O Д Л У К У
о измени Одлуке о утврђивању назива улица у

насељеном месту Стрижа

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању назива улица у

насељеном месту Стрижа (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/2010) у члану 1. тачка 17. назив
улице: ''Нушићева'' мења се у назив улице: '' Ужичка''

У истом члану Одлуке, тачки 25. назив улице
:''Ужичка'' мења се у назив улице: ''Нушићева''.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-8/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/214-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивња назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.(20/2017) и
сагласности Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС, бр. 015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 10.05.2018. године, донела је

OД Л У К У
о утврђивању назива улица у Параћину

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи

новоформираним улицaма у Параћину, и то:

На Карађорђевом брду:

1. Улици на кп.бр. 3389 и деловима кп.бр. 3385/9,
3385/1, 3385/8, 3385/2, 3385/7, 3385/6 и 3385/4, која
полази од кп.бр. 6082/1 (Батиначка улица) до кп.бр.
3385/3, одређује се назив: улица Везировачка.
2. Улици на кп.бр. 3298/3, деловима кп.бр. 3310/2,
3289/6, 3288/3 и кп.бр. 3289/1, 3316 и 3321/1, која
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полази од кп.бр 3298/1 до кп.бр. 3335/1, одређује се
назив: улица Јована Тополивца.
3. Улици на делу кп.бр. 6082/1, која полази од ауто-
пута до границе са  кп.бр. 3441/1 и 6082/1, одређује
се назив: улица Батиначка.
4. Улици на деловима кп.бр. 3394/4, 3394/3, 3395/4,
3394/2, 3395/9, која полази од Карађорђевог венца до
кп.бр. 3394/1 и 3395/1, одређује се назив: улица
Стопарчева.
5. Улици на делу кп.бр. 3400/1, која полази од
Карађорђевог венца до кп.бр. 3400/4, 3400/1 и
3401/11, одређује се назив: улица Кошавска.
6. Улици на кп.бр. 3401/15, која полази од
Карађорђевог венца до кп.бр. 3401/14, одређује се
назив: улица Ветрушка.
7. Улици на кп.бр. 3471/18, 3470/1 и 3448, која
полази од Карађорђевог венца до кп.бр. 6084
(Кнеселачка улица), одређује се назив: улица
Бошњанска.
8. Улици на кп.бр. 3472/12, 3472/11, 3472/10, 3472/9,
3472/8, делу кп.бр. 3472/7,  кп.бр. 3446/8, која полази
од Карађорђевог венца до кп.бр. 6084 (Кнеселачка
улица), одређује се назив: улица Воћарска.
9. Улици на делу кп.бр. 3466/1, која полази од
Карађорђевог венца до северне границе 3466/2 до
3466/1, одређује се назив: улица Фазанска.
10. Улици на деловима кп.бр. 3463/8, која полази од
Карађорђевог венца до кп.бр. 3463/17, одређује се
назив: улица Тениска.
11. Улици на кп.бр. 3454/11, која полази од кп.бр.
3463/7 до кп.бр. 6084 (Кнеселачка улица), одређује се
назив: улица Поповачка.
12. Улици на делу кп.бр. 6084, која полази од
Карађорђевог венца до кп.бр. 3694, одређује се
назив: улица Кнеселачка.
13. Улици на кп.бр. 3490/6 и 3495, која полази од
Карађорђевог венца до кп.бр. 3956/1, одређује се
назив: улица Стакларска.
14. Улици на деловима кп.бр. 3513/18 и 3513/42, која
полази од улице Виноградарске до кп.бр. 3513/43,
одређује се назив: улица Петра Добрњца.
15. Улици на делу кп.бр. 3534, која полази од улице
Слатинске до јужног дела кп.бр. 3540/2, одређује се
назив: улица Петловачка.
16. Улици на деловима кп.бр. 3343/1 и 3343, која
полази од ауто-пута до кп.бр. 3373, одређује се
назив: улица Стрелиште.
17. Улици на кп.бр. 3285/2 и делу кп.бр. 3283/9, која
полази од Карађорђевог венца до кп.бр. 3283/7,
одређује се назив: улица Петра Јокића.
18. Улици на кп.бр. 6083/1, која полази од улице
Карађорђев венац до Батиначке улице, одређује се
назив: улица Земљорадничка.
19. Улици на кп.бр. 3286/6, која полази од улице
Карађорђев венац до кп.бр. 3286/5, одређује се назив:
улица Јабланичка.

Наведене парцеле припадају КО Параћин ван варош.

20. Улици на кп.бр. 2612, која полази од Државног
пута I Б реда број 36, до кп.бр 2613/9 и 2606/1,(све
КО Главица) одређује се назив: улица Лозица.
21. Улици на кп.бр. 2750/1 (КО Главица), која полази
од петље на Ауто путу Е 75 и иде трасом Државног
пута I Б реда број 36 до краја КО Главица, одређује
се назив: Зајечарски пут.
22. Улици на кп.бр. 2749 (КО Главица), одређује се
назив: улица Забрешка
23. Улици на кп.бр. 2743 (КО Главица) и 6123/1 (КО
Параћин ван варош), која полази од Слатинске улице
до кп.бр. 3911/2, одређује се назив: Космајски пут.
24. Улици на кп. бр.2003/2, 2008/3, 2181/4, 2173/10,
2183/4, 2190/5 и 2189/1 (КО Параћин град) одређује
се назив: улица Охридска
25. Улици на делу кп.бр. 6083/1 и 3959/65 и 6138 (
све КО Параћин ван варош) одређује се назив: улица
Мајора Тепића
26. Улици на кп.бр. 5462 (КО Параћин град) и
кп.бр.2738/2 (КО Главица), одређује се назив: улица
Мајора Марка (преко пруге)
27. Улици на кп.бр. 3473/1 и 3472/2, која полази од
Косовске улице и пружа се ка југу до
кп.бр. 3496, ( све КО Параћин град)  одређује се
назив: улица Метохијска.
28. Улици на делу кп. бр. 2704/3, 2748,  и кп.бр.2763
(све КО Главица), одређује се назив: улица  Текијска
29. Улица Тонино сокаче, која полази од улице
Франше де Переа и до сада је захватала  кп.бр. 1549/2
( КО Параћин град), сада се продужује до улице
Бранка Радичевића пружајући се преко кп.бр. 1307/2
и 1310/2.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-9/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивња назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17) и
сагласности Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС  бр. 015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године,
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Скупштина општине Параћин на седници одржаној
10.05.2018.године, донела је

OД Л У К У
о утврђивању назива улица у насељеном месту

Доња Мутница

Члан 1.
1. Улици на кп.бр.6250,6251/1 и леви крак на
кп.бр.4351, која полази од кп.бр.4247/1 до кп.бр.4456
где скреће десно до кп.бр.4435/2 па затим наставља
од 4457/1 до 4383 где среће лево до 4376 па наставља
од 4350 до 4339/1, додељује се назив: улица Бранка
Крсмановића
2. Улици на кп.бр.4234/1, која полази од кп.бр.4246
до кп.бр. 4220, додељује се назив: улица Церска
3. Улици на кп.бр.6279 и делу кп.бр.4644 и делу
кп.бр. 4597, која полази од кп.бр.3635/11 до
кп.бр.5057 па од кп.бр.4665 до кп.бр.4645, , додељује
се назив: улица Цара Душана
4. Улици на кп.бр.6280 и 4555, која полази од
кп.бр.3674 до кп.бр.4556, додељује се назив: улица
Колубарска
5. Улици на кп.бр.6281 и 6289 и десни крак на
кп.бр.5067, која полази од кп.бр.3725 до кп.бр.5070/1
где скреће  десно до кп.бр.5058 па затим наставља од
кп.бр.5070/1 до кп.бр.5069/1, додељује се назив:
улица Солунског фронта
6. Улици на кп.бр.4577, која полази од кп.бр.4578/1
до кп.бр.4575, додељује се назив: улица Крфска
7. Улици на делу кп.бр.6280, која полази од
кп.бр.4575 до кп.бр.4596, додељује се назив: улица
Орловића Павла
8. Улици на кп.бр.4598, која полази од кп.бр.4608/3
до кп.бр.4605/1, додељује се назив: улица
Хиландарска
9. Улици на делу кп.бр.4637, кп.бр.6291,4598/2 и
4511, која полази од кп.бр.4636 до кп.бр.4532,
додељује се назив: улица Милоша Обилића
10. Улици на делу кп.бр.4637, која полази од
кп.бр.4462 до кп.бр.4628, додељује се назив: улица
Светосавска
11. Улици на кп.бр.4732, која полази од кп.бр.4744 до
кп.бр.4740, додељује се назив: улица Стефана
Немање
12. Улици на кп.бр.4749 и делу кп.бр.6292/1, која
полази од 4748/1 до кп.бр.4744, додељује се назив:
улица Стојана Јовановића
13. Улици на делу кп.бр.6292/1, која полази од
кп.бр.4731 до кп.бр.4943, додељује се назив: улица
Синђелићева
14. Улици на кп.бр.4776, која полази од кп.бр.4801 до
кп.бр.4777/2, додељује се назив: улица Косовских
јунака
15. Улици на кп.бр.6288 и десни крак на
кп.бр.4842/1, која полази од кп.бр.4809 до кп.бр.4823,
где скреће десно до кп.бр.4826 па се наставља од

кп.бр.4844 до кп.бр.4846 , додељује се назив: улица
Вука Караџића
16. Улици на кп.бр.4889/1 и леви крак на кп.бр.4850,
која полази од кп.бр.4847/1 до кп.бр.4848 где скреће
лево до кп.бр.4851 па од кп.бр.4855 се наставља до
кп.бр.4888/1, додељује се назив: улица
Шуматовачка
17. Улици на делу кп.бр.4993, која полази од
кп.бр.4702 до кп.бр.5022, додељује се назив: улица
Царице Милице
18. Улици на кп.бр.4428, која полази од кп.бр.4429 до
кп.бр.4431/1, додељује се назив: улица Сремског
фронта
19. Улици на кп.бр. 6305, 6303 и 6304, која полази од
кп.бр.1764/13 до кп.бр.4278/1, додељује се назив:
Зајечарски пут
20. Улици на кп.бр.6290/1, на делу кп.бр.6231, на
кп.бр.5001, 6294 и 5201, која полази од кп.бр.4647/1
до кп.бр.5250, додељује се назив: улица Цара
Лазара
21. Улици на делу кп.бр.4597 и 5045, која полази од
кп.бр.4666 до кп.бр.5035, додељује се назив: улица
Капетана Михајла Петровића
22. Улици на делу кп.бр.6244/2 и 4478/1, која полази
од кп.бр.1054/2 до кп.бр.4468/1, додељује се назив:
улица Карађорђева
23. Улици на кп.бр.4549, која полази од кп.бр.4522 до
кп.бр.4548/1, додељује се назив: улица Николе
Тесле
24. Улици на кп.бр.3639/1, која полази од
кп.бр.3635/1 до кп.бр.3618, додељује се назив: улица
Чегарска
25. Улици на кп.бр.3688, која полази од кп.бр.3725 до
кп.бр.3691, додељује се назив: улица Иве Андрића

Све наведене катастарске парцеле припадају
КО Доња Мутница.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје

да важи Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Доња Мутница (бр.011-124/95-01
од 04.04.1995. године).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-10/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивња назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17) и
сагласности Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС бр. 015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 10.05.2018. године, донела је

O Д Л У К У
о утврђивању назива улица у насељеном месту

Шавац

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи улицaма у

насељеном месту Шавац, и то

1. Улици на кп.бр. 3357 и 3358/2 (КО Шавац) и
кп.бр.6059 (КО Параћин), која полази од кп.бр.5502/1
(КО Параћин) до кп.бр.2917/2 (КО Шавац), додељује
се назив: улица Јабланичка
2. Улици на делу кп.бр.3352, која полази од кп.бр.286
до кп.бр.921, додељује се назив: улица Танаска
Рајића
3. Улици на кп.бр.641, која полази од кп.бр.649/6 до
кп.бр.639, додељује се назив: улица Гробљанска
4. Улици на кп.бр.3360/2, која полази од кп.бр.754 до
кп.бр.2981/2, додељује се назив: улица Цара
Душана
5. Улици на кп.бр. 792,  која полази од кп.бр.799 до
кп.бр.787, додељује се назив: улица Цара Лазара
6. Улици на кп.бр.3367 и 1734, која полази од
кп.бр.1735/2 до кп.бр.1751, додељује се назив: улица
Јована Дучића
7. Улици на кп.бр.3115, која полази од кп.бр.775 до
кп.бр.770, додељује се назив: улица Моравска
8. Улици на кп.бр.3363/2, која полази од кп.бр.1744/1
до кп.бр.1746, додељује се назив: улица Светог
Саве
9. Улици на кп.бр.3079, која полази од кп.бр.3087/2
до кп.бр.3081, додељује се назив: улица Михајла
Пупина
10. Улици на делу кп.бр.3072, која полази од
кп.бр.3078 до кп.бр.3071, додељује се назив: улица
Вожда Карађорђа
11. Улици на кп.бр.2956, која полази од кп.бр.2955 до
кп.бр.2957/2, додељује се назив: улица Ђуре
Јакшића
12. Улици на кп.бр.2978, 2934 и 2956, која полази од
кп.бр.2944 до кп.бр.2972/2, додељује се назив: улица
Николе Пашића
13. Улици на кп.бр. 3386, која полази од кп.бр.2926
до кп.бр.2976/4, додељује се назив: улица Царице
Милице

14. Улици на кп.бр.6020, која полази од кп.бр.5471/2
до кп.бр.4773 (све КО Параћин), додељује се назив:
улица Уроша I

Све неведене катастарске парцеле припадају
КО Шавац и КО Параћин.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-11/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 3. Одлуке о
поступку утврђивња назива улица и тргова у
општини Параћин (''Општински службени гласник''
бр.6/04) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/17) и
сагласности Министарства за државну управу и
локалну самоуправу РС бр. 015-05-00016/2018-24 од
02.04.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 10.05.2018. године, донела је

OД Л У К У
о утврђивању назива улица у насељеном месту

Шалудовац

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи улицaма у

насељеном месту Шалудовац   и то
1. Улици на кп.бр.2117, која полази од кп.бр.1185/2
до 1172, додељује се назив: улица Бранка
Радичевића
2. Улици на кп.бр.2118, која полази од кп.бр.1637/2
до 1434/1, додељује се назив: улица Хајдук Вељка
3. Улици на кп.бр.211, која полази од кп.бр.1279
до1045, додељује се назив: улица Светог Николе
4. Улици на кп.бр.2119 и 1604, која полази од
кп.бр.1371/1 до 1395, додељује се назив: улица
Ђурђевданска
5. Улици на кп.бр.1026, која полази од кп.бр.1024 до
1043, додељује се назив: улица Гробљанска
6. Улици на кп.бр.1483 и 2113, која полази од
кп.бр.1505 до кп.бр. 1239/1, додељује се назив:
улица Цара Лазара
7. Улици на кп.бр.2129, 1462, 1430 и 1214, полази
катастарском парцелом 2129 од кп.бр. 1461 до
кп.бр.1447, па катастарском парцелом 1462 и 1430 од
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кп.бр. 1453 до 1449 и катастарском парцелом 1214 од
кп.бр.1215 до 1222, додељује се назив: улица
Светосавска
8. Улици на кп.бр.2135, 2116 и 2115 и делу кп.бр.
1369, која полази од кп.бр.1179 до кп.бр.1371/3, где
скреће десно делом кп.бр. 1369 од 1370 до 1366, па
од кп. бр. 1364 наставља кп.бр. 2115 до кп. бр. 967,
додељује се назив: улица Николе Тесле

Све наведене катастарске парцеле припадају
КО Шалудовац.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о утврђивању назива улица у
насељеном месту Шалудовац (СЛО број 10 од
03.09.2009.) и Одлука о изменама и допунама одлуке
о утврђивању назива улица у насељеном месту
Шалудовац (СЛО број 13 од 15.09.2010.)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 015-12/2018-II од 10.05.2018. 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. 20/17), Скупштина
општине Параћин, на седници одржаној 10.05.2018.
године, донела је

О Д Л У К У
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. 2 повр. 132м2 који се налази
на кп. 169/2 из ЛН 1852 КО Параћин- град,  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.
Објекат из члана 1 ове одлуке са земљиштем

на коме се налазе не могу се 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: 361-4/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Изврештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Дома здравља Параћин, и донела је

О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем Дома здравља Параћин за 2017. годину,
који је усвојио Управни одбор Дома здравља
Параћин, на седници одржаној 23.01.2018. године,
Одлука број 7.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-158/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Центара за социјални рад'' Параћин'' у
Параћину, и донела је

О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину за 2017. годину, који је усвојио Управни
одбор Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину, на седници одржаној 05.02.2018. године,
Одлуке број:06-374/1 и 06-374/2.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-288/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) и члана 7. Одлуке о оснивању Предшколске
установе ''Бамби'' (''Општински службени гласник
''бр. 25/92, 16/2001 и 29/2004), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
10.05.2018. године, донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са

финансијским извештајем за 2017. годину
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, који је
усвојио Управни одбор ове установе на седници од
29.01.2018. године, Одлука број: 153/5.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-224/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.

________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем
Туристичке организације општине Параћин за 2017.
годину и донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са

финансијским извештајем Туристичке организације
општине Параћин за 2017. годину који је усвојио
Управни одбор Туристичке организације 31.01.2018.
године, Одлука број:55-I.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-233/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) и чл 7. Одлуке о оснивању Библиотеке ''др
Вићентије Ракић'' у Параћину (''Општински
службени гласник'' бр. 28-1/91, 16/01 и 29/04 и
''Службени лист општине Параћин'', бр.3/11  и 21/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 10.05.2018. године разматрала је Извештај
о раду са финансијским извештајем Библиотеке ''др
Вићентије Ракић'' у Параћину за 2017. годину и
донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са

финансијским извештајем Библиотеке ''др Вићентије
Ракић'' у Параћину за 2017. годину, који је усвојио
Управни одбор ове установе на седници одржаној
31.01.2018. године, Одлука број:16/2018.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-229/2018-II од 10.05.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Изврештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Апотеке Параћин, и донела је

О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем Апотеке Параћин за 2017. годину, који је
усвојио Управни одбор Апотеке Параћин, на седници
одржаној 26.01.2018. године, Одлука број:115/8.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-192/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Установе Дом омладине ''Параћин'' у
Параћину и  донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са

финансијским извештајем за 2017. годину Установе
Дом омладине ''Параћин'' у Параћину, који је усвојио
Управни одбор ове установе  Параћин  на седници од
31.01.2018 .године, Одлука број 31/18.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-222/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Спортско-рекреационог центра ''7.јули''
у Параћину, и донела је

О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем Спортско-рекреационог центра ''7.јули'' у
Параћину за 2017. годину, који је усвојио Управни
одбор Спортско-рекреационог центра ''7.јули'' у
Параћину, на седници одржаној 29.01.2018. године,
Одлука број 01-1/18.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-227/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) и чл.7. Одлуке о оснивању Завичајног музеја
''Параћин'' у Параћину (''Општински службени
гласник'' бр. 28-1/91, 16/01и 29/04 и ''Службени лист
општине Параћин'', бр.3/11 и 21/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
10.05.2018. године разматрала је Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2017. годину Установе
културе Завичајни музеј ''Параћин'' у Параћину и
донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са

финансијским извештајем за 2017. годину Установе
културе Завичајни музеј ''Параћин'' у Параћину, који
је усвојио Управни одбор ове установе Параћин на
седници од 31.01.2018. године, Одлука број 88-1.
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II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-230/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) и чл.8 Oдлуке о оснивању Установе културе
Културни центар ''Параћин'' (''Општински службени
гласник'' бр.9/04, 29/04 и ''Службени лист општине
Параћин'', бр.4/05,  6/11 и 21/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
10.05.2018. године разматрала је Извештај о раду са
финансијским извештајем за 2017. годину Установе
културе Културни центар ''Параћин'', и донела

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са

финансијским извештајем  за 2017. годину Установе
културе Културни центар ''Параћин'' који је усвојио
Управни одбор Културног центра ''Параћин'' на
седници од 31.01.2018. године, Одлука број 35/18.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-221/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Позоришта "Параћин" у Параћину, и
донела је

О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем Позоришта "Параћин" у Параћину за
2017. годину, који је усвојио Управни одбор
Позоришта "Параћин" у Параћину, на седници
одржаној  31.01.2018. године, Одлука број 126/2018.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-223/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018. године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем за
2017. годину Установе спортско-рекреативног центра
''Јединство'' у Параћину, и донела је

О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем за 2017. годину Установе спортско-
рекреативног центра ''Јединство'' у Параћину, који је
усвојио Управни одбор Установе спортско-
рекреативног центра ''Јединство'' у Параћину, на
седници одржаној 30.01.2018. године, Одлука број
11/18.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-257/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин број
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 10.05.2018.године разматрала је
Извештај о раду са финансијским извештајем за
2017.годину Установе спортско-рекреативног центра
''Борац''' у Параћину, и донела је
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О Д Л У К У

I
Усваја се извештај о раду са финансијским

извештајем за 2017. годину Установе спортско-
рекреативног центра ''Борац'' у Параћину, који је
усвојио Управни одбор Установе спортско-
рекреативног центра ''Борац'' у Параћину, на седници
одржаној  31.01.2018. године, Одлука број 235.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-228/2018-II од 10.05.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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