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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
11.05.2018.
Цена 240 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 11.05.2018.г. решавајући по
захтеву предлагача Крстић (Станоје) Ивице из
Параћина улица Кумановска број 41/А, против
противника предлагача Општине Параћин, коју
заступа, Општински правобранилац општине
Параћин, ради отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини путем непосредне погодбе уз накнаду,
на основу члана 100. став 1. тачка 2. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС"
бр.72/09, 81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013,
132/2014 и 145/2014), члана 136.став 1. и 137.став 1.
Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС'' бр.18/2016), члана 10. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
Параћин'' број 19/2017 и 4/2018) и члана 32. Статута
општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин" бр. 20/2017), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом
грађевинско земљиште у јавној својини општине
Параћин и преноси у својину Крстић (Станоје)
Ивици из Параћина улица Кумановска број 41/А
JМБГ 0508972731718, уз накнаду, следећa
непокретност ради исправке границe
суседних
катастарских парцела:
- кп.бр. 3849/2 КО Параћин-град на мзв. ''Знојац''
укупна површина 13м2, у јавној својини општине
Параћин уписана у листу непокретности бр. 1852 КО
Параћин-град, без терета.
2.Укупна цена грађевинског земљишта из
тачке 1. овог решење износи 15.600,00 динара
(петнаестхиљадашестотина
динара)
коју
је
прибавилац Крстић Ивица из Параћина улица
Кумановска број 41/А дужан да уплати једнократно
на рачун буџета Општине Параћин у року од 15 дана
од дана достављања решења.
3. Обавезује се прибавилац Крстић Ивица из
Параћина улица Кумановска број 41/А, да у року од
30 дана од дана доношења решења закључи уговор са
Управом за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове – Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове.
4. Уколико прибавилац у року од 15 дана од
достављања овог решења а најкaсније до закључења
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уговора у року из става 3. овог решења не изврши
уплату купопродајне цене из тачке 2. овог решења,
или не закључи Уговор из тачке 3. овог решења,
решење се ставља ван снаге.
Образложење
Одељењу за урбанизам и имовинско правне
послове обратио се захтевом бр. Крстић (Станоје)
Ивица из Параћина улица Кумановска број 41/А
бр.463-30/2017-V-04 дана 27.10.2017.године ради
отуђења катастарске парцеле кп.бр.3849/2 КО
Параћин-град чија је укупна површина 13м2 која је у
јавној својини општине Параћин, ради исправке
граница суседних катастарских парцеле и то његове
кп.бр. 3846/3 КО Параћин-град на којој има изграђен
породични стамбени објекат.
Орган је прибавио Обавештење Одељења за
урбанизам и имовинско – правне послове број:353службено/2018-V-04 од 13.03.2018.године из којег се
утврђује да се кп. бр. 3489/2 КО Параћин-град у
јавној својини општине Параћин налази у обухвату
Плана генералне регулације насељеног места
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.10/2011) у просторној целини 5.0. урбанистички
блок 5.2. ван површина јавне намене, да предметна
парцела не испуњава услове за грађевинску парцелу
и да је могућа исправка граница суседних
катастарских парцела, те да се иста може припојити
суседној кп. бр. 3846/3 КО Параћин-град.
На усменој расправи одржаној дана
27.11.2017.године, подносилац захтева је остао при
поднетом захтеву да се отуђи из јавне својине
општине Параћин кп.бр.3849/2 и пренесе њему у
својину и додао да је у току поступак озакоњења
његовог објекта који је делом изграђен и на делу
катастарске парцеле у јавној својини општине
Параћин.
На истој усменој расправи, законски
заступник општине Параћин је изјавио да је сагласан
са предлогом за отуђење из разлога што се на
наведеној парцели налази део зграде са разрачунатом
површином који је уписан у Г листу непокретности
бр. 1852 за кп.бр.3849/2, имајући у виду да је
површина парцеле 13м2 уписана као њива прве
класе у грађевинском подручју – земљиште под
делом зграде, а с обзиром да је предлагач поднео
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захтев за легализацију бр. 351-1755/10-V-04 од
08.03.2010. године, сагласна је да се у складу са
чланом 68. у вези са чланом 100.став 1.тачка 2.
Закона о планирању и изградњи наведена
кп.бр.3849/2 КО Параћин-град отуђи из јавне својине
општине Параћин и пренесе у својину предлагачу.
У поступку пре доношења решења орган је
прибавио обавештење Пореске управе – Филијала
Параћин о тржишној вредности предметне парцеле
бр. 077-464-08-00033/2017 од 29.11.2017.године,
према коме тржишна вредност по м2 за кп.бр.3489/2
КО Параћин-град износи 1.200,00 динара.
У доказном поступку је утврђено да је кп. бр.
3849/2 КО Параћин-град чија је укупна површина
13м2, уписана као јавна својина Општине Параћин,
без терета, по лн.бр.1852 КО Параћин-град, док је
кп.бр. 3846/3 КО Параћин-град чија је површина
3а52м2 уписана у лн. бр. 3829 КО Параћин-град као
приватна својина Крстић (Станоје) Ивице из
Параћина улица Кумановска број 41/А , без терета.
На основу утврђеног чињеничног стања и
изведених доказа, применом члана 100. став 1. тачка
2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС "
бр.72/0981/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013,
132/2014 и 145/2014) и члана 10. и 31. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист општине
Параћин'' број 19/2017 и 4/2018) донето је решење
како гласи у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, већ се може поднети тужба
надлежном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Доставити: Крстић Ивици из Параћина улица
Кумановска број 41/А, Општинском правобраниоцу
општине Параћин, Управи за инвестиције и одрживи
развој и за предмет.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 463-43/2018-II од 11.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи
(‘’Службени
гласник
РС’’
бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 72.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ број 20/2017) и члана 1. и 2.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015) и чл. 2 Одлуке о максималном броју

запослених на неодређено време у општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17, 11/17,
19/17,
4/2018),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у
Предшколској установи ''Бамби'' Параћин, број
376/18 oд 03.04.2018. године, уз позитивно мишљење
Одељења за јавне службе, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Предшколској установи ''Бамби''
Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Предшколској установи ''Бамби'' Параћин, број
376/18 oд 03.04.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
поднелa је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у
Предшколској установи ''Бамби'' Параћин, број
376/18 oд 03.04.2018. године, Документациону
основу за доношење Правилника о унутрашњој
организацији
и
систематизацији
послова
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, број 381/1
од 04.04.2018. године, и Одлуку Управног одбора
број 377/3, донетој на седници одржаној дана
04.04.2018. године којом је дата сагласност на
Правилник
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији послова у Предшколској установи
''Бамби'' Параћин, број 376/18 oд 03.04.2018. године.
У складу са чланом 72. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
20/2017), којим је прописано да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређује број
и структура запослених у предузећима и установама
које се финансирају из буџета Општине и Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у Општинској управи, јавним предузећима и
установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17
,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018), уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе, Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

11.05.2018.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-20/2018-I од 03.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 5. став 6. и члана 61. став 8.
Закона о буџетском систему систему ("Службени
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), члана 37. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 19/2017), члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017) и захтева ПУ
''Бамби'' , бр. – од 07.05.2018. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором о спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-1/2018-I од 12.04.2018.
године и Уговором о спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-2/2018 од 12.04.2017.
године потписаним са општином Параћин, ПУ
''Бамби'' Параћин (као Послодавцу) опредељена су
средства у укупном износу од 4.450.737,72 динара
(2.697.416,80 динара по уговору бр. 3101-101691/2018-I и 1.753.320,92 динара по уговору бр. 310110169-2/2018, док је за јавне радове који су
спроведени у 2017. години, а исплаћене децембарске
обавезе у 2018. години, опредељено је 1.523.415,48
динара, што укупно (са предходно наведеним
уговорима) износи 5.974.153,20 динара (извор
финансирања 07).
2. У скаладу са захтевом ПУ ''Бамби'', у
финансијски план овог индиректног буџетског
корисника укључују се и средства по основу
сопственог прихода оствареног из предходне године
(уплата у јануару 2018. године) у износу од 15.300
динара (извор финансирања 04), а која ће се
распоредити за потребе текућег одржавања.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.8 ПУ ''Бамби'' Параћин, програм
2001, програмска активност 2001-0001, функција 911
предшколско образовање, извор финансирања 07,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
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тако да укупан план средстава ове апропријације за
2018. годину износи 11.144.154 динара (извор
финансирања 01 3.200.000; 07 6.124.154; 16
1.820.000); извор финансирања 04, економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2018. годину износи 2.415.300 динара (01 1.400.000;
04 15.300 07 1.000.000).
4. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводе се нова конта ''771111 меморандумске ставке
за рефундацију расхода'', у износу од ''5.974.154
динара'', и ''742372 приходи индиректних корисника
који се остваре додатним активностима'' у износу од
''15.300 динара''.
5. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
г, у складу са изменама датим у члану 3. и 4. овог
Решења.
6. Решење доставити: ПУ ''Бамби'' Параћин,
Начелнику Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, Одељењу за
финансије и буџет – начелнику одељења и Служби
Трезора, Одељењу за јавне службе, Одељењу за
општу управу и заједничке послове и Управи за
трезор.
7. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-615/2018-V-01 од 11.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 96. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и локалним самоуправама
("Службени лист општине Параћин", број 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I други закон) и члана 22.
Уредбе о спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/2016), Конкурсна
комисија за споровођење јавног конкурса за
попуњавање положаја заменика начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, доноси
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ПРАВИЛНИК
о изборном поступку и мерилима за избор по
јавном конкурсу за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин
Члан 1.
Овим правилником прописују се мерила
према којима се у изборном поступку, оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује
резултат кандидата за избор за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин, по
објављеном јавном конкурсу.
Члан 2.
На јавни конкурс могу да се пријаве
кандидати који имају стечено високо образовање из
научне области правне или економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
II КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Члан 3.
Изборни поступак по јавном конкурсу
спроводи Конкурсна комисија.
Комисија се именује пре оглашавања јавног
конкурса.
Комисија се именује за попуњавање положаја
начелника.
Комисија има председника и два члана.
Конкурсну комисију за спровођење јавног
конкурса (у даљем тексту: комисија) именује
Општинско веће општине Параћин. Најмање један
члан комисије мора имати стечено високо
образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно,
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, један члан који је стручан у области за
коју се попуњава положај и службеник који обавља
послове из области управљања људским ресурсима.
Члан комисије и стручна лица која учествују у
провери знања кандидата, који нису запослени код
корисника буџета општине Параћин, имају право на

накнаду за учешће у раду комисије у висини накнаде
који имају чланови радних тела Скупштине општине
Параћин.
Члан 4.
Комисија одлуке доноси већином гласова.
Комисија води записник о свом раду.
Чланови комисије дужни су да чувају податке
до којих су дошли током спровођења јавног
конкурса.
Члан 5.
Председник и чланови комисије ће, након
увида у поднете пријаве учесника конкурса, дати
писмену изјаву о томе да ли они или са њима
повезана лица, имају интерес везан за спровођење
конкурса, односно да код њих не постоји сукоб
интереса.
Кругом повезаних лица са члановима
комисије сматрају се: сродници по крви у правој
линији без обзира на степен, у побочној линији до
четвртог степена закључно, брачни или ванбрачни
друг, тазбински сродник закључно са другим
степеном сродства, чак и онда кад је брак престао,
ако су у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или
хранитеља, као и лица чија делатност може имати
утицаја на непристрасно и одговорно спровођење
изборног поступка и на имовно стање чланова
комисије.
Председник или други члан комисије код
кога постоји сукоб интереса, изузима се из комисије
и уместо њега се именује нови.
Члан 6.
Стручне и административне послове за
комисију обавља организациона јединица која је
задужена за кадровске послове.
III ИЗБОРНИ ПОСТУПАК И МЕРИЛА ЗА
ИЗБОР КАНДИДАТА
Члан 7.
По истеку рока за подношење пријава на
јавни конкурс, комисија прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Изборни поступак спроводи се само међу
онима који испуњавају услове за рад на радном
месту које се попуњава и који имају право да
учествују на конкурсу.
Пријаву кандидата који не испуњава услове
интерног конкурса, односно није доставио све
потребне доказе или је неблаговремена или
недопуштена, комисија одбацује закључком.
Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак потписују сви чланови комисије.
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Члан 8.
Кандидатима међу којима се спроводи
изборни
поступак
доставља
се
писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак,
најмање пет дана пре дана отпочињања изборног
поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више
делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе кад почиње наредни део
изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да
учествује у једном делу изборног поступка, не позива
се да учествује у наредном делу изборног поступка.

најмање три питања која ће бити постављена
кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.
Приликом усмене провере, сваки члан
комисије, бодовима оцењује сваки одговор кандидата
на постављено питање оценом од један до три.
Резултат кандидата вреднује се тако што се
одређује проценат тачних одговора на питања ради
провере знања и стручне оспособљености и оцењује
се оценом од један до три и то: од 50-60% тачних
одговора оценом један, од 61-80% са оценом два и од
81-100% тачних одговора оценом три.

Члан 9.
У изборном поступку комисија може да
оцењује само оне стручне оспособљености, знања и
вештине кандидата које су наведене у објављеном
јавном конкурсу и на начин који је наведен у
конкурсу.
Члан 10.
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву и усменом провером.

Члан 15.
Кандидатима за положај заменика начелника
Управе проверава се познавање прописа из
делокруга локалне самоуправе и општинске
управе, постављањем три питања.
Додатнa питање су питања ради утврђивања
вештине руковођења и организационих способности.
Вештина комуникације, логичког закључивања и
аналитичког резоновања прати се током целог
разговора, односно усмене провере.
Комисија може у току разговора да постави и
додатна питања ако су неопходна додатна
објашњења.
Члан 16.
Ради утврђивања вештине руковођења и
организационих способности, критеријум за доделу
оцена је оцена примарних и секундарних
компетенција

Члан 11.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
укупним радним искуством, оцењује се оценом од
један до три, на следећи начин:
- за стечено радно искуство до пет година - оцена
један
- за стечено радно искуство од пет до десет година оцена два
- за стечено радно искуство преко десет година оцена три
Члан 12.
Стручна оспособљеност кандидата стечена
радним искуством на пословима који су повезани са
радним местом које се попуњава (исти или слични
послови), оцењује се оценом од један до три, на
следећи начин:
- за стечено радно искуство до три године - оцена
један
- за стечено радно искуство од три до пет година оцена два
- за стечено радно искуство преко пет година - оцена
три.
Члан 13.
Конкурсна комисија обавља усмени разговор
са свим кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак, а резултат остварен приликом
разговора биће критеријум за бодовање приликом
утврђивања листе кандидата.
Члан 14.
За усмену проверу комисија унапред
најраније 24 сата пре почетка провере припрема

Члан 17.
Након завршене провере, утврђује се укупан
број бодова који је добио сваки кандидат понаособ,
тако што се прво саберу сви бодови чланова
комисије, које је освојио један кандидат, а затим се
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са
бројем чланова комисије.
Члан 18.
Ако два или више кандидата имају једнак
резултат, предност има кандидат који има укупно
дуже радно искуство према мерилима из члана 11.
овог правилника.
У случају да два или више кандидата након
примене мерила из става 1. овог члана имају једнак
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резултат комисија ће одредити додатну усмену
проверу кандидата.
За додатну усмену проверу комисија унапред
припрема додатна три питања која ће бити
постављена кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања
укупног резултата сваког кандидата у додатној
усменој провери примењују се одредбе члана 14, 16 и
17. овог правилника.
Члан 19.
Након спроведеног изборног поступка,
комисија сачињава листу за избор.
На листу за избор увршћују се кандидати који
су испунили прописана мерила за избор. Листа за
избор се саставља на основу укупног броја бодова
које је освојио сваки кандидат.
Листа за избор мора да садржи све податке о
резултатима које су кандидати постигли у изборном
поступку.
Члан 20.
Листу за избор, конкурсна комисија доставља
Општинском већу, које може да обави додатни
усмени разговор са кандидатима са листе пре него
што изврши избор једног од њих.
Уз листу за избор, конкурсна комисија

доставља и записник о свом раду на утврђивању
резултата.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
На све оно што није регулисано овим
правилником примењиваће се одредбе Уредбе о о
спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/16 и113/2017).
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, а објавиће се у "Службеном листу
општине Параћин."
КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Број: 110-23/2018-III од 25.04.2018. године
КОНКУРСНА КОМИСИЈА,
Драгана Костић
Виолета Ћосић
Драган Младеновић
________________________________
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