
     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

               ОПШТИНЕ ПАРАЋИН                         Броj 13  

Година 18                    18.08.2022.                          Излази по потреби 

Цена 310 динара 
 

На основу члана 2., 4.,9. и 13.  Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник 

Републике Србије", број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), Уредбе о начину и условима за 

отпочињање обављaња комуналних делатности 

("Службени гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 

51/2019), и члана 40. Статута Општине Параћин 

- ("Службени лист општине Параћин", бр. 

22/2018 и 4/2019), Скупштина општине Параћин 

на седници одржаној дана  18.8.2022. године, 

донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о комуналним делатностима 

(„Службени лист општине Параћин, бр. 6/2021,) 

у члану 58. бришу се став 2. и став 3.  

  

Члан 2. 

 

Члан  59. мења се и гласи: 

„Ако се прегледом водомера утврди да је 

исти неисправан, трошкове ванредног прегледа 

сноси вршиоц комуналне делатности који је 

дужан и да исправи рачун, а на основу 

правилника и то тако што ће количину 

испоручене воде за спорни период обрачунавати 

применом критеријума потрошње 3,5м3 месечно 

по члану домаћинства. 

У случају да се прегледом утврди да је 

водомер исправан, трошкове ванредног прегледа 

сноси корисник и сви рачуни настали на основу 

утрошка евидентираног конкретним водомером 

остају у задужењу непромењени “. 

  

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу Општине 

Параћин". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 352-47/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 40. Статута општине 

Параћин (''Службени лист општине Параћин'', 

бр.22/18 и 4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022.године, разматрала је Извештај о 

извршењу буџета општине Параћин за период 

01.1.2022. до 30.6.2022. године,  и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета 

општине Параћин за период 01.01. - 

30.06.2022.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1682/2022-II од 18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС» 15/2016 и 

88/2019) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин» бр.22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године донела је 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду, односно, 

извештај о степену реализације годишњег 

програма пословања Јавног комуналног 

предузећа «Параћин» у Параћину за 2021.годину 

број 959 од 31.5.2022. године, са Одлуком 

Надзорног одбора предузећа број 964 од 

31.5.2022. године 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1284/2022-II од 18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић,дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС» 15/2016 и 

88/2019) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин» бр.22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године донела је 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену 

реализације Програма коришћења буџетске 

помоћи – субвенција Јавног комуналног 

предузећа «Параћин» у Параћину за 2021.годину 

број 1437 од 10.8.2022. године, усвојен на 142. 

седници Надзорног одбора предузећа одржаној 

дана 10.8.2022. године 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1653/2022-II од 18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић,дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС» 15/2016 и 

88/2019) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин» бр.22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године разматрала је Извештај о раду 

ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин''  у 

Параћину за 2021. годину и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду, односно 

извештај о степену реализације Програма 

пословања ЈП ''Дирекција за изградњу општине 

Параћин'' за 2021. годину број 864/22 од 

11.7.2022. године са Одлуком Надзорног одбора 

бр.864-1/22 од 11.7.2022. године 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1685 /2022-II од 18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић,дипл.правник 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

 

На основу члана 18. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и 

члана 40. Статута општине Параћин («Службени 

лист општине Параћин» бр. 22/2018 и 4/2019), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној дана 18.8.2022.године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

o разрешењу члана, Општинске изборне 

комисије Општине Параћин у сталном саставу 

 

I 

 

1. Разрешава се чланства у Општинској 

изборној комисији општине Параћин у сталном 

саставу због поднете оставке  

 

- Небојша Симић, дипл.правник, члан 

 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објављује се на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење одлуке 

садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 

изборима (у даљем тексту: Закон), којим је 

утврђено да председника, чланове, заменика 

председника и заменике чланова изборне 

комисије именује скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

Општинска изборна комисија општине 

Параћин је именована решењем Скупштине 

општине број 02-12/2022-II од 11.2.2022.године. 

Небојаш Симић је на предлог Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ именован у 

Општинску изборну комисију за члана 1. 

Небојша Симић је поднео оставку 25.7.2022. 

године. 

Одбор за избор и именовања је разматрао 

оставку израдио предлог Одлуке о разрешењу  

члана Општинске изборне комисије општине 

Параћин. 

Скупштина општине Параћин је донела 

Одлуку како гласи у диспозитиву а у складу са 

чланом 18. Закона о локалним изборима. 

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да 

се одлука о именовању чланова и заменика 

чланова изборне комисије објављује на веб-

презентацији Републичке изборне комисије. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-133/2022-II од 18.8.2022.године 

 

Председница 

Скупштине општине, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 18. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и 

члана 40. Статута општине Параћин («Службени 

лист општине Параћин» бр. 22/2018 и 4/2019), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној дана 24.3.2022.године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

o разрешењу и именовању заменика 

председника, Општинске изборне комисије 

Општине Параћин у сталном саставу 

 

I 

 

 

1. Разрешава се чланства у Општинској 

изборној комисији општине Параћин у сталном 

саставу: 

- Јелена Марјановић, дипл.правник, 

заменик председника, 

 

2. У Општинску изборну комисију 

општине Параћин у сталном саставу именује се: 

- заменик председника Тамара 

Димитријевић, дипл. правник. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објављује се на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење одлуке 

садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 

изборима (у даљем тексту: Закон), којим је 

утврђено да председника, чланове, заменика 

председника и заменике чланова изборне 

комисије именује скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

Општинска изборна комисија општине 

Параћин је именована решењем Скупштине 

општине број 02-12/2022-II од 11.2.2022.године.  

Јелена Марјановић, именована за заменика 

председника Општинске изборне комисије на 

предлог Одборничке групе скупштине општине 

Параћин «Александар Вучић – за нашу децу» 

поднела је оставку те је Одборничка група 

доставила предлог за разрешење заменика 

председника и предложила новог кандидата за 

ову функцију и то: Тамару Димитријевић, 

дипл.правника која има бирачко право. 

Одбор за избор и именовања је разматрао 

оставку и предлог одборничке групе за 

разрешење и именовање и утврдио да нема 

сметњи за именовање предложеног лица за 

заменика председника, Општинске изборне 

комисије и једногласном одлуком израдио 

предлог Одлуке о разрешењу и именовању 

заменика председника Општинске изборне 

комисије општине Параћин. 

Како је због несметаног рада Општинске 

изборне комисије потребно донети наведену 

одлуку, Скупштина општине Параћин је донела 

Одлуку како гласи у диспозитиву а у складу са 

чланом 18. Закона о локалним изборима. 

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да 

се одлука о именовању чланова и заменика  
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чланова изборне комисије објављује на веб-

презентацији Републичке изборне комисије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-34/2022-II од 24.3.2022.године 

 

Председница 

Скупштине општине, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 1. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/21-

др.закон), члана 40. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» бр. 22/2018 

и 4/2019) и члана 62. и 63. Пословника 

Скупштине општине Параћин («Службени лист 

општине Параћин» број 1/2019,12/2019 и  

33/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 

18.8.2022.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању члана Oдбора за 

пољопривреду и развој села 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА  СЕ члан Одбора за 

пољопривреду и развој села у Скупштине 

општине Параћин због поднете оставке  и то: 

 

-Томица Петровић из Горње Мутнице, 

члан 

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ  члан  Одбора за 

пољопривреду и развој села у Скупштине 

општине Параћин  и то: 

 

-Јелена Аврамовић из Рашевице, члан 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 63. Пословника Скупштине 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин», бр. 1/2019, 12/2019 и 33/2019), којим 

је утврђено да се чланови радних тела бирају из 

реда одборника и грађана, на мандатни период 

за који су изабрани и одборници 

Скупштине.Томица Петровић из Горње Мутнице 

је именован у Одбора за пољопривреду и развој 

села Решењем Скупштине општине Параћин 

бр.02-315/2020- II од 29.12.2020. године, дана 

27.6.2022. године је поднео оставку. Одборничка 

група Александар Вучић-За нашу децу је 

доставла предлог за именовање Јелене 

Аврамовић на место члана Одбора за 

пољопривреду и развој села. 

Одбор за избор и именовања је разматрао 

поднету оставку, као и предлог одборничке 

групе, израдио предлог Решења о разрешењу и 

именовању члана Одбора за пољопривреду и 

развој села и предложио Скупштини општине 

Параћин да донесе решење као у предлогу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02- 149/2022-II од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНЦА 

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, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 20. 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 18.8.2022. године, донела 

је 

 

 

 

 



_                                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР. 13                            18.08.2022. 

 

38 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 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, Владанка Милосављевић, члан, пре 

истека мандата, на лични захтев. 

 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора 

Завичајни музеј «Параћин» у Параћину, 

представник локалне самоуправе, Ивица 

Марковић. 

 

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.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 16.8.2022. године 

разматрајући оставку члана Управног одбора и 

предлог за именовање новог члана, утврдио је 

предлог Решења о разрешењу и именовању 

члана Управног одбора Завичајног музеја 

«Параћин» у Параћину и предложила 

Скупштини општине да донесе решење као у 

предлогу.  

Имајући у виду напред наведено, 

Скупштина општине Параћин је донела Решење 

као у диспозитиву.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-150/2022-II од 18.8.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 и 13/2022 ) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Извештај о 

реализацији програма субвенција за 2021. 

годину број 806-3/22 ЈП ''Дирекција за изградњу 

општине Параћин''. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1637/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 и 13/2022 ) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Извештај о ревизији 

финансијских извештаја за 2021.годину ЈП 

''Дирекција за изградњу општине Параћин'', са 

Одлуком Надзорног одбора број 806/22 од 

30.6.2022. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1517/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 и 13/2022 ) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП ''Дирекција за изградњу општине 

Параћин'' о расподели добити број 805/22 од 

30.6.2022. године 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1684/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 и 13/2022 ) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Трећу измену и 

допуну Програма пословања ЈП Дирекција за 

изградњу општине Параћин за 2022. годину бр. 

988/22 од 15.8.2022. године са Одлуком 

Надзорног одбора бр.988-2/22 од 15.8.2022. 

године и Образложењем бр. 988-1/22 од 

15.8.2022. године 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1673/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 ) и члана 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 18.8.2022. 

године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Прву измену и 

допуну Програма пословања са финансијским 

планом Јавног предузећа за коришћење и 

управљање пословним простором «Пословни 

центар Параћин» у Параћину за 2022.годину, 

број 274/22 од 16.8.2022.године, са Одлуком 

Надзорног одбора предузећа бр.273/22 од 

5.8.2022. године и Образложењем. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1678/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 ) и члана 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 18.8.2022. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Прву измену и 

допуну Програма субвенција Јавног предузећа за 

коришћење и управљање пословним простором 

«Пословни центар Параћин» у Параћину за 

2022.годину, број 276/22 од 16.8.2022.године, са 

Одлуком Надзорног одбора предузећа бр.275/22 

од 5.8.2022. године. 

 

II 

 

 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1679/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету 

општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 ) и члана 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 18.8.2022. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Трећи ребаланс 

Програма пословања са финансијским планом 

Јавног комуналног предузећа «Параћин» у 

Параћину за 2022.годину, број 1385 од 

2.8.2022.године, са образложењем број 1385/2 од 

2.8.2022.године и Одлуком Надзорног одбора 

предузећа бр.1400 од 5.8.2022. године и 

Образложењем бр. 988-1/22 од 15.8.2022. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1642/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019), члана 11. Одлуке о буџету  
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општине Параћин(«Службени лист општине 

Параћин» број 47/2020, 18/2021 ) и члана 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

22/2018 и 4/2019 ), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 18.8.2022. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Aнекс 1 Уговора о 

субвенцијама за 2022.годину између општине 

Параћин и Јавног предузећа за коришћење и 

управљање пословним простором «Пословни 

центар Параћин» у Параћину за 2022.годину. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1686/2022-II  од  18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 5б) Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018)  члана 

40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин», број 

22/2018  и 4/2019),СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

18.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на годишње извештаје 

о степену усклађености планираних и 

реализованих активности дефинисаних 

Програмом пословања за период од 1.1.2022. – 

30.6.2022.године ЈП «Дирекција за изградњу 

општине Параћин», ЈКП «Параћин», ЈП за 

водовод и канализацију «Водовод Параћин» и  

 

ЈП за коришћење и управљање пословним 

простором «Пословни центар Параћин». 

 

II 

 

Усваја се Информација о степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања јавних 

предузећа, друштава капитала и других облика 

организовања на које се примењује Закон о 

јавним предузећима а чији је оснивач општина 

Параћин, за период од 1.1.2022. – 

30.6.2022.године.  

Налаже се Управи за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове 

општине Параћин, Одељењу за јавне службе да 

Информацију из става 1. овог члана достави 

надлежном Министарству привреде. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1687/2022-II од 18.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

 

На основу члана 12. Закона о 

инспекцијском надзору („Службени гласник 

РС“, број 36/2015, 44/2018 - други закон и  

 

 

95/2018), члана 44, Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 

и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 

47/2018) и члана 65. Статута општине Параћин 

(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 22/2018 

и 4/2019), Општинско веће општине Параћин, 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

1. У Решењу о образовању Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

бр.46/20) у члану 5. став 3. и став 4.мењају се 

тачке  диспозитивa решења  и гласе: 

 

„став 3. тачке 

 

1) Драган Младеновић, испред Одељења 

за инспекцијске послове; 

4) Maja Танић, заменик начелника Управе 

за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности; 

5) Емил Михајловић, Руководилац радне 

групе за нормативне послове / Одељења за 

скупштинске и нормативне послове; 

6) Тамара Димитријевић, испред Одељења 

за урбанизам и имовинско правне послове;“ 

   

„став 4. тачке 

 

1) Невена Цанић, испред Одељења за 

инспекцијске послове; 

  6) Иван Костић, испред Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове;“ 

 

 

2. У осталом делу одредбе овог Решења 

остају непромењене. 

 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу Општине Параћин.'' 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-148/2022-III од  15.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. 

Закон, 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 

56. став 4 Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 

113/2017-I – др. Закон, 95/2018 и 114/2021), 

члана 69. став 1. тачка 12. и члана 84. став 2. 

Статута општине Параћин („Сл. Лист општине 

Параћин“, 22/18 и 4/19), члана 31. Одлуке о 

организацији општинских управа општине 

Параћин („Сл. Лист општине Параћин“ бр. 

46/2020 и 3/21) и члана 7. тачка 12. и члана 23. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин („Службени лист општине Параћин“ 

бр.36/2020), Општинско веће општине Параћин, 

дана  29.7.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају вршиоца дужности Начелника Управе 

за локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности општине Параћин, Јелена 

Радовановић, мастер економиста, из Параћина, 

Поповац, због постављења начелника Управе по 

спроведеном Јавном конкурсу, закључно са 

31.7.2022. године. 

 

II 

 

Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 46. став 1. тач. 7 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 

закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) којим је 

прописано да Општинско веће поставља и 

разрешава начелника општинске управе, 

односно начелнике управа за поједине области. 

Заменик начелника управе се поставља на исти 

начин и под истим условима као начелник. 

        Вршилац дужности начелника, Управе за 

локални економски развој, јавне службе и  
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друштвене делатности општине Параћин , Јелена 

Радовановић постављена је на положај вршиоца 

дужности начелника Управе решењем број: 02-

100/2022-III од 3.6.2022.године 

Општинско веће општине Параћин је на 

седници одржаној дана 29.7.2022. године 

констатовало престанак положаја вршиоца 

дужности начелника Управе за локални 

економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности општине Параћин, због постављења 

начелника Управе по спроведеном Јавном 

конкурсу,  на основу члана 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

jeдиницама локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-I – 

др. закон, 95/2018 и 114/2021) и члана 7. став 1. 

тачка 12. Пословника о раду Општинског већа 

општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

бр. 36/2020) донело је решење како гласи у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-139/2022-III од 29.7.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић. дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 121. став 3. и члана 138. 

Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), 

члана 31. став 4. Правилника о одобравању   и 

финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Параћин (''Службени лист општине 

Параћин'' бр. 14/17), члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. 

Закон, 101/16-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др 

закон), члана 69. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» бр.22/2018 

и 4/19), члана 23.  Пословника Општинског већа 

(''Службени лист општине Параћин'' бр. 

36/2020), чл. 136.,140. и 141. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 

18/16 и 95/18-аутентично тумачење) Општинско 

веће општине Параћин, на седници одржаној 

дана 29.7.2022. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ E 

о одобравању додатних средстава за реализацију 

већ одобрених годишњих програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у  

 

 

области спорта у општини Параћин за 

2022.годину 

 

I 

 

ОДОБРАВА СЕ финансирање програма 

за додатна средства спортској организацији 

Спортском савезу општине Параћин из 

Параћина у износу од 784.500,00 динара на 

основу  Одлуке Скупштине општине Параћин о 

одобравању/неодобравању додатних средстава 

за реализацију годишњих  програма спортских 

организација  којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Параћин за 2022. годину број: 400-1600/2022-II 

од 28.07.2022. године.  

 

II 

 

По пријему овог Решења о одобравању 

додатних средства за реализацију већ одобрених 

годишњих програма спортскe организацијe су 

дужне да у року од 8 дана од пријема решења 

доставе Општинском већу Ревидирени предлог 

годишњег програма за 2022. годину у складу са 

висином одобрених средстава. 

 

III 

 

Одобравање додатних средства за 

реализацију већ одобрених годишњих програма  

спортских организација је извршен у складу са 

чланом 19. став 4., чланом 26. став 10. 

Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 

14/2017) на основу предлога Стручне комисије. 

 

IV 

 

Са носиоцем одобреног програма, у 

складу са Законом, Председник општине 

закључује Анекс уговора о реализовању 

програма. 

Ако се носилац одобреног програма не 

одазове позиву за закључење Анекса уговора у 

року од 8 дана од дана пријема позива, у складу 

са Законом, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. По одобрењу додатних 

средстава за реализацију већ одобреног 

годишњег програма  носилац програма је  
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обавезан да пре закључења анекса уговора о 

реализовању програма ревидира и усклади 

финансијски план програма и план реализације 

програмских активности са висином додељених 

средстава, и да достави Општинском већу.  

Анекс уговора о реализовању програма којим се 

остварују потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Параћин закључен супротно 

одредбама Закона и Правилника ништав је у 

складу са чланом 138. став 9. Закона о спорту.  

 

V 

 

Одобрени износ додатних средстава за 

реализацију програма преноси се организацији  

која реализује програм у складу са анексом 

уговора и одобреним ковотама буџета општине 

Параћин на посебне текуће рачуне  који ће се 

користити искључиво за буџетска средства.  

 

VI 

 

Носиоци одобрених програма дужни су 

да наменски користе средства из става I овог 

Решења. Општинско веће, покренуће без 

одлагања поступак за враћање средстава 

добијених из буџета  општине Параћин за 

реализовање годишњег програма, у целости или 

делимично, заједно са затезном каматом од 

момента пријема уколико на основу надзора или 

на основу добијених извештаја утврди да су 

испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона 

о спорту. 

 

VII 

 

О реализацији овог Решења стараће се 

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и 

опште послове-Одељење буџет и финансије и 

Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене 

делатности – Одељење за јавне службе и 

друштвене делатности . 

 

VIII 

 

Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о 

одобравању додатних средства за реализацију  

 

већ одобрених годишњих програма 

спортској организацији Спортском савезу 

општине Параћин из Параћина и одређивању  

висине средстава за реализацију одобрених 

додатних средстава за реализацију већ 

одобрених годишњиг програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Параћин за 2022. 

годину, садржан је у члану 121., члану 137.  и 

члану 138. Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' 

бр.10/16), и члану 31. став 4.  Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Параћин (''Службени 

лист општине Параћин'' бр. 14/2017 ) . 

 

Стручна комисија је на седници одржаној 

дана 28.07.2022. године извршила 

административну проверу и оценила предлоге 

програма за додатна средства у складу са чланом  

26. став 10. Правилника и доставила  

Општинском већу Предлог Одлуке о 

одобравању/неодобравању додатних средстава  

за реализацију годишњих  програма спортских 

организација  којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Параћин за 2022. годину. Одобрено је укупно 1 

програм спортске организације, а ниje одобрен 0 

програм спортске организације која није 

испунила критеријуме по мишљењу Стручна 

комисије 

 

На основу чл. 19. став 4. и члана 31. став 

2.  Правилника Скупштина општине Параћин 

дана 28.07.2022. године донела је наведену 

Одлуку, на основу предлога Стручне комисије.  

На основу напред наведеног и утврђеног 

чињеничног стања на предлог Стручне комисије, 

Спортски савез општине Параћин, Стручна 

Комисија је оценила да им се  доделе средства из 

става I овог Решења на основу члана 26. Став 8.,  

члана 28. Правилника и чл. 138. став 4.  Закона о 

спорту. 

 

Средства за финансирање годишњих 

програма спортских организација из поглавља I 

ове одлуке планирана су чл. 12. Одлуке о буџету  

општине Параћин за 2022.годину (''Службени 

лист општине Параћин'' бр. 26/2021), Одлуке о 

изменама и допунама одкуке о буџету општине 

Параћин за 2022.годину – први ребаланс 

(„Службени лист општине Параћин“ бр. 5/2022),  
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Решења о употреби средстава текуће 

буџетске резерве број 400-1558/2022-I од 

21.07.2022. године и Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве број 400-

1587/2022-I од 28.07.2022. године на  Разделу 7 – 

Управа за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности: глава 7.1, 

функција 810 услуге рекреације и спорта, 

позиција 131, економска класификација 481000 

Дотације невладиним организацијама, у износу 

од 48.784.500,00 динара. 

 

Са носиоцем одобреног програма, у 

складу са Законом о спорту и чланом 19. става 4. 

Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Параћин, Председник општине закључује Анекс 

уговора о реализовању програма.  

На основу овако утврђеног чињеничног 

стања, Општинско веће је на седници одржаној 

29.7.2022. године донело Решење као у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1608/2022-III од 29.7.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 

и 111/21-др.закон), члана 69. тачка 1. Статута 

општине Параћин (‘’ Службени лист општине 

Параћин’’ бр.22/2018, 4/2019), члана  23. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

2.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању III 

Усклађеног ревидираног предлога годишњег  

 

програма Спортског савеза општине Параћин за 

2022. годину, бр. 06-170/2022-I од 1.8.2022. 

године. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-171/2022-III  од   2.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 

и 111/21-др.закон), члана 69. тачка 1. Статута 

општине Параћин (‘’ Службени лист општине 

Параћин’’ бр.22/2018, 4/2019), члана  23. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

16.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Параћин о усвајању захтева да се неутрошена 

средства из другог квартала пренесу у наредни 

квартал и то:Фудбалском клубу  

„Хајдук“Чепуре, ОСР „ Мрена“ Параћин, 

Спортски клуб „Катори“ Параћин бр.06-

179/2022-I. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-181/2022-III  од   16.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 

и 111/21-др.закон), члана 69. тачка 1. Статута 

општине Параћин (‘’ Службени лист општине 

Параћин’’ бр.22/2018, 4/2019), члана  23. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

16.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању  

Првог Усклађеног ревидираног предлога 

годишњег програма за 2022. годину Спортског 

савеза општине Параћин: 06-179/2022-I. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-181/2022-III  од   16.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 

и 111/21-др.закон), члана 69. тачка 1. Статута 

општине Параћин (‘’ Службени лист општине 

Параћин’’ бр.22/2018, 4/2019), члана  23. 

Пословника о раду Општинског већа општине  

 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

2.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању 

Захтева  да се неутрошена средства из другог 

квартала пренесу у наредни квартал за следеће 

спортске организације: Клуб кошаркаша у 

колицима „Тигар“ Параћин , Орјентиринг клуб 

„Параћин“ Параћин , Фудбалски клуб „Полет“ 

Забрега ,Одбојкашки клуб „Борац“ Параћин , 

Спортско удружење „Поточац“ Поточац , 

Спортско удружење „Борац 1950“ Бошњане , 

Шаховски клуб „Параћин“ Параћин , Атлетски 

клуб „СФС Борац“ Параћин , Фудбалски клуб 

„Јединство“ Ратаре , Карате клуб „Црница“ 

Параћин  и Пливачки клуб „Делта“ Параћин, 

бр.06-168/2022-I од 29.7.2022. године. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-171/2022-III  од   2.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини (''Службени гласник РС'' бр.  

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), и 

члана 65. тачке 12. и 24. Статута општине 

Параћин (''Службени лист општине Параћин'' 

број 22/2018 и 4/2019), Председник општине 

Параћин, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис покретних 

ствари у својини 
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општине Параћин које нису у функцији 

 

I 

 

Формира се Комисија за попис покретних 

ствари у својини општине Параћин које нису у 

функцији, у следећем саставу: 

 

1. Ирена Којић, председник 

2. Саша Јовановић, члан 

3. Ненад Стојковић, члан 

4. Милош Трифуновић, члан 

 

II 

 

Задатак Комисије је да: 

- попише све покретне ствари (моторна 

возила, прикључну опрему и остале ствари, 

претежно од гвожђа и др.метала) које се налазе у 

власништву општине Параћин и јавних 

предузећа чији је оснивач општина Параћин, а 

које нису у функцији и не могу да се ставе у 

функцију, 

- утврди власништво пописаних покретних 

ствари и 

- утврди почетну цену пописаних 

покретних ствари, у циљу отуђења истих у 

складу са законом. 

-  

III 

 

Комисија ће сачинити записник о свом 

раду који ће са предлогом Решења доставити 

птедседнику општине на даљу надлежност. 

 

IV 

 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-147/2022-I од 11.8.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и 

члана 65. тачке 12. и 24. Статута општине  

 

Параћин (''Службени лист општине Параћин'' 

број 22/2018 и 4/2019), Председник општине 

Параћин, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за отуђење покретних 

ствари у својини општине Параћин 

 

I 

 

Образује се Комисија за отуђење 

покретних ствари у својини општине Параћин 

које нису у функцији, у следећем саставу: 

 

1. Маја Остојић, председник Комисије, 

2. Томислав Цветковић, члан, 

3. Дејан Миладиновић, члан, 

4. Илија Војиновић, члан, 

5. Дејан Стојковић, члан. 

 

II 

 

Задатак Комисије је да : 

  

- спроведе поступак отуђења покретних ствари, 

у својини општине Параћин (моторна возила, 

прикључну опрему и остале ствари, претежно од 

гвожђа и др.метала) које нису у функцији и не 

могу да се ставе у функцију, у поступку јавног 

оглашавања, односно прикупљањем писмених 

понуда, на начин којим се обезбеђује интерес 

носиоца права јавне својине и 

- утврди почетну цену пописаних покретних 

ствари, у циљу отуђења истих у складу са 

законом. 

 

III 

 

Комисија ће након спроведеног поступка 

отуђења сачинити записник о свом раду који ће 

са предлогом Решења о отуђењу покретних 

ствари доставити председнику општине на даљу 

надлежност. 

 

IV 

 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-143/2021-I од 2.8.2022.године 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 44. Закона о локалној 

самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и чл. 65. 

Статута општине Параћин (‘’Службени лист 

општине Параћин’’ број 22/2018, 4/19) и Одлуке 

о овлашћењу Председника општине Параћин за 

давање сагласности на правилнике о раду јавних 

предузећа и установа чији је оснивач општина 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 

број 14/21), 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, 4/2018,23/2018,25/18, 

15/2019, 27/2019, 1/2020, 23/2020, 47/2020 и 

19/21), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, 

разматрајући Измене и допуне Правилника о 

раду Јавног предузећа Дирекције за изградњу 

општине Параћин, број 56-15/16 oд 29.7.2022. 

године и  Одлуку  Надзорног одбора о усвајању 

Измене и допуне Правилника о раду Јавног 

предузећа Дирекције за изградњу општине 

Параћин, уз позитивно мишљење Одељења за 

јавне службе бр. 110-14/2022-VII-04 од 1.8.2022. 

године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Правилника о раду Јавног предузећа Дирекције 

за изградњу општине Параћин 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Правилника о раду Јавног предузећа Дирекције 

за изградњу општине Параћин, број 56-15/16 oд 

29.7.2022. године. 

 

II 

 

Ово Решење објавити у ‘’Службеном 

листу општине Параћин’’. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јавно предузећe Дирекције за изградњу 

општине Параћин je поднело Председнику  

 

општине Параћин захтев за давање 

сагласности на Измене и допуне Правилника о 

раду Јавног предузећа Дирекције за изградњу 

општине Параћин, број 56-15/16 oд 29.7.2022. 

године,  Одлуку Надзорног одбора о усвајању 

Измена и допуна Правилника о раду  Јавног 

предузећа Дирекције за изградњу општине 

Параћин . 

У складу са чланом 65. Статута општине 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ 

број 22/2018, 4/2019), 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, 

4/2018,23/2018,25/18, 15/2019, 27/2019, 1/2020, 

23/2020, 47/2020 и 19/21). Након извршеног 

прегледа достављене документациј Одељење за 

јавне службе и друштвене делатности је уврдило  

да је Одлуком о измени и допуни правилника о 

раду  Јавног предузећа Дирекције за изградњу 

општине Параћин бр.56-15/16 од 29.7.2022. 

године извршено усклађивање овог Правилника 

о раду са чланом 107. став 3. Закона о раду  

којим је прописано да се  општим актом 

утврђују елеменити за обрачун и исплату  

основне зараде и зараде по основу радног 

учинка. На основу напред наведеног и уз 

позитивно мишљење Одељења за јавне службе 

бр. 110-14/2022-VII-04 од 1.8.2022. године, 

Председник општине Параћин донео је решење 

као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 110-14/2022-I од 2.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 
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