СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 14

07.06.2018.
Цена 240 динара

На основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'', број 62/06, 65/08-др.закон и
41/09) и Закону о изменама и допунама Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
Републике Србије'' 112/2015, 80/2017) и члана 28.
Статута општине Параћин (''Службени лист'' број
20/17), а уз сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде: 320-11-03582/2018-14 од
21.05.2018. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној 07.06.2018. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Параћин за
2018. годину
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Параћин за 2018. годину (у
даљем тексту: Годишњи програм) утврђују се: врста
и обим радова које треба извршити у периоду за који
се програм донаоси, динамика извођења радова и
улагање средстава, садржи и податке који се односе
на пољопривредно земљиште у својини Републике
Србије ( у даљем тексту: у државној својини).
Годишњи програм садржи и податке о:
површини пољопривредног земљишта у државној
својини који није дат на коришћење, укупној
површини пољопривредног земљишта у државној
својини која је планирана за давање у закуп, као и
површине делова пољопривредног земљишта у
државној својини која је планирана за давање у закуп
(једна или више катастарских парцела) са бројем
катастарске парцеле, површином, класом и културом
и стању заштите, уређења и коришћења земљишта у
државној својини.
Садржај
Увод Текстуални део о општини Параћин
Табела 1. Преглед груписаних јавних надметања
Табела 2. Преглед закупаца по основу права
коришћења без плаћања накнаде пољоприврдног
земљиста у државној својини

Број 14
Излази по потреби

Табела 3. Одводњавање на теритрији општине
Параћин
Табела 4. Наводњавање на територији општине
Параћин
Табела 5. Побољшање квалитета пољопривредног
земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Табела 6. Закупци пољопривредног земљишта по
основу изграђене инфраструктуре
Табела 7. Закупци пољопривредног земљишта по
основу бављења сточарством
Табела 8. Површина пољопривредног земљишта
у државној својини која није обухваћена закупом
или давањем на коришћење без накнаде
Табела 9. Намена улагања
Табела 10. План прихода
Због велиог броја станица Табела 8. "
Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која није обухваћена закупом или давањем
на коришћење без накнаде" која је саставни део
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Параћин за
2018. годину у прилогу се доставља у елоктронском
облику на СD.
УВОД
Параћин је град у средњем Поморављу, 3,5
км од десне обале Велике Мораве, на тераси реке
Црнице која протиче кроз центар града, на 130
метара релативне надморске висине
Сам град лежи на раскрсници врло важних
међународних саобраћајница ка Блиском истоку, и
Бугарској, на прикључку за саобраћајницу ка
Крушевцу, за Црну Гору и Хрватску. Кроз Параћин
пролази и главни железнички правац за југ Европе.
По географском положају Параћин је у зони
»великоморавског трограђа«, граничи се са севера
општинама Ћуприја и Деспотовац, са истока
општином Бољевац, са југа општинама Варварин,
Ћићевац и Ражањ, а са запада општином Јагодина.
Подручје општине Параћин налази се у долини
Велике Мораве (између обронака планине Јухор - на
западу и Кучајских планина – на истоку).
Општина Параћин располаже са 34.960,3760
хектара пољопривредног земљишта. Просечна
величина поседа је 2 хектара, а просечна величина
парцела је 0,26 хектара.
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На расписани јавни позив за право пречег
закупа за 2018. годину нико се није одазвао.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-26/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 40. Статута општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), члана 8. став 1. Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника и платама изабраних,
именованих и постављених лица (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 12/08, 4/10, 8/2011, 16/12,
18/12, 3/13, 6/13, 9/13, 10/13, 19/15, 22/16 и 5/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 07.06.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о образовању Савета за стратешко планирање у
пољопривреди
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Параћин
уређује образовање радног тела Скупштине општине
Параћин: Савета за стратешко планирање у
пољопривреди као повременог радног тела
скупштине општине Параћин (У даљем тексту:
Савет)
Члан 2.
Задатак Савета јесу послови и то:
-припрема стратешких докумената за територију
општине Параћин из области пољопривреде;
-подршка општинској администрацији у домену
надлежности везаних за пољопривреду;
-израда предлога за пројекте за потребе органа
општине и општинских институција из домена
пољопривреде и руралног развоја;
-израда програма руралног туризма, промовисање
пољопривреде, руралне туристичке понуде и
риралних подручја у сарадњи са Туристичком
организацијом општине Параћин;
-и други послови подршке развоју пољопривреде на
територији општине Параћин.
Члан 3.
Савет броји укупно седам чланова.
Састав Савета утврђује Скупштина општине
Параћин посебним решењем о избору чланова
Савета, на предлог Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
скупштине општине Параћин.

Члан 4.
Административне послове за потребе Савета
обавља Управа за пољопривреду и локални
екомнимски развој општине Параћин.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-91/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 37. и 38. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 07.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Савета за комуналне
делатности Скупштине општине Параћин
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за комуналне
делатности Скупштине општине Параћин и то:
-Божа Милетић, из Буљана, члан.
II
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-84/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу чл. 37. и 38. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 07.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Савета за комуналне
делатности Скупштине општине Параћин
I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за комуналне

07.06.2018.

_
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делатности Скупштине општине Параћин и то:
-Мирјана Јанковић, члан, одборник;
II
Решење објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

_3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-92/2018-II од 07.06.2018. године

листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-90/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/14), члана 18 Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 83/2014)
и члана 32. тачка 9. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин''бр. 20/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 07.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Параћин
I
Глигоријевић Аљоша, дипломирани филолог
из Параћина, резрешава се функције вршиоца
дужности директора Туристичке организације
општине Параћин, због истека мандата.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење решења о
разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке
организације
општине
Параћин
Аљоше
Глигоријевића, садржан је у одредбама члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''службени
гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14), члана 18 Закона о
јавним службама (''Службени гласник РС'', број
42/91, 71/94 и 83/2014) и члана 32. тачка 9. Статута
општине Параћин (Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17) којима је утврђено да скупштина
јединице локалне самоуправе именује и разрешава
директоре установа чији је оснивач.
Аљоша Глигоријевић из Параћина именован
је за вршиоца дужности директора Туристичке
организације општине Параћин решењем скупштине
општине Параћин, те с обзиром да му је истекао
мандат, на предлог овлашћеног предлагача, донето је
решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/14), члана 18 Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 83/2014)
члана 39. став 4. Закона о туризму ("Службени
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - други
закон, 93/2012 и 84/15) и члана 32. тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр. 20/17), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН на седници одржаној 07.06.2018. године,
донела јe
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Туристичке организације
општине Параћин
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Глигоријевић
Аљоша,
дипломирани филолог из Параћина за директора
Туристичке организације општине Параћин, на
мандатни период од 4 године, почев од 08.06.2018.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење решења о
именовању директора Туристичке организације
општине Параћин Аљоше Глигоријевића, садржан је
у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и
83/14), члана 18 Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 83/2014)
и члана 32. тачка 9. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин''бр. 20/17) којима
је утврђено да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрешава директоре установа
чији је оснивач.
Чланом 39. став 4. Закона о туризму
("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 - други закон, 93/2012 и 84/15 ), прописано је
да за директора туристичке организације јединице
локалне самоуправе може бити именовано лице које
има стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова,
мастер
академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
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године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство од четири године, од чега
најмање две године на руководећим пословима и
активно знање страног језика који je обухваћен
наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете.
Управни одбор спровео је конкурс за избор
директора ове установе и доставио Одлуку оснивачу,
те је Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања скупштине општине
Параћин,
разматрала
предлоге
овлашћених
предлагача
и
пристиглу
документацију,
и
предложила скупштини општине Параћин доношење
решења као у предложеном тексту.
На основу свега напред наведеног донето је решење
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-85/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 115., члана 116. и члана 117.
Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 други закон и 27/2018(II) - други закон) и члана 32.
Закона о локаној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07 и 83/14) и мишљења просветног
инспектора број 02-73/2018-V-07 од 05.06.2018.
године, Скупштина општине Параћин, на седници
дана 07.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Параћину

1. Разрешава се члан Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Параћину,
представник запослених, из личних разлога и то:
-Милутиновић Данијела из Параћина.

прописано да је орган управљања у Предшколској
установи управни одбор, те да орган управљања
установе чине по три представника запослених,
родитеља и јединице локалне самоуправе, које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе.
Чланом 117 став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања, прописано је да
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешава
поједине чланове, укључујући и председника или
орган управљања установе, на лични захтев члана.
Како
је
чланица
Управног
одбора
Милутиновић Данијела поднела захтев за резрешење
члана Управног одбора Предшколске установе
''Бамби'' у Параћину из личних разлога-одласка у
иностранство на дужи период, на предлог
овлашћеног предлагача донето је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-67/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 115., члана 116. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 други закон и 27/2018(II) - други закон) и члана 32.
Закона о локаној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07 и 83/14) и мишљења просветног
инспектора број: 02-73/2018-V-07 од 05.06.2018.
године, Скупштина општине Параћин, на седници
дана 07.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Параћину
1. Именује се члан Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Параћину,
представник запослених, и то:

2. Ово решење је коначно.
-Драгана Нагулић из Параћина.
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члановима 115. и 116. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018 други закон и 27/2018(II) - други закон), којима је

2. Изборни период новоименованог члана из
тачке 1. овог решења траје до истека мандата органа
управљања.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин.

07.06.2018.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члановима 115. и 116. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018 други закон и 27/2018(II) - други закон), којима је
прописано да је орган управљања у Предшколској
установи управни одбор, те да орган управљања
установе чине по три представника запослених,
родитеља и јединице локалне самоуправе, које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе.
Како је чланица Управног одбора из реда
запослених дала оставку из личних разлога,
Предшколска установа је доставила Скупштини
општине захтев за разрешење и именовање члана
Управног одбора из реда запослених, те је на предлог
овлашћеног предлагача и позитивног мишљења
просвестног инсектора, донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-73/2018-II од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. 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) и члана 7. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 02.03.2018.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о преносу средстава буџета које није могуће
искористити у текућу буџетску резерву и распоред
истих
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, преносе се
средства у текућу буџетску резерву са следећих
апропријација и у износима: Раздео 5, глава 5.7
Социјална заштита – Центар за социјални рад
''Параћин'', програм 0901, програмска активност
0901- 0001, функција 090 – социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на
другом месту, извор финансирања 01, апропријација
економске класификације 463100 Текуће донације и
трансфери осталим нивоима власти, 12.000.000
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динара (трошак 472 накнада за социјалну заштиту из
буџета, 12.000.000 динара).
Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 12.000.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
инвестиције и одрживи развој, ради плаћања
трошкова пројектовања реконструкције Болнице и
система одбране од поплава (конто 511000
12.000.000 динара).
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 6.1
Управа за инвестиције и одрживи развој, програм
1101, програмска активност 1101-0003, функција 620
– Развој заједнице, извор финансирања 01,
апропријација економске класификације 511000
Зграде и грађевински објекти, тако да план средстава
ове апропријације за 2018. годину износи 131.376.220
динара (извор финансирања 01 65.305.000 динара;
извор финансирања 07 1.847.220 динара; извор
финансирања 10 64.224.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Почетком ове буџетске године дошло је до
промене у приоритетима на расходној страни буџета
општине Параћин за 2018. годину. Наиме, с обзиром
на ограничења у обиму буџета, било је неопходно
преусмерити одређена средства на пројектовање
реконструкције Болнице и система одбране од
поплава, како би се привукла већа средства од другог
нивоа власти и донације, а све у циљу решавања
крупних проблема општине (регулација реке Црнице
и адаптација Болнице).
У циљу обезбеђивања потребних средстава за
нове приоритете, одустаје се од субвенције превоза
за стара лица. С обзиром да су наведене субвенције
планиране у финансијском плану Центра за
социјални рад ''Параћин'' то се истом умањују
средства са позиције накнада за социјалну заштиту
из буџета, у укупном износу од 12.000.000 динара и
иста средства преносе Управи за инвестиције и
одрживи развој на конту 511000 Зграде и
грађевински
објекти
(израда
пројектне
документације).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-407/2018-III од 02.03.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 72. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17, председник општине Параћин
донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању радне групе
I
Формира се радна група у саставу:
1. Зоран Велисављевић, члан Општинског
већа општине Параћин, руководилац;
и чланови:
2. Радомир Живковић, директор Општинске
стамбене агенције општине Параћин, члан;
3. Саша Лалић, комунални инспектор, члан;
4. Александар Јованић, ЈП ''Пословни
центар'', члан;
5. Иван Ружић, службеник на пословима
евиденције, управљања имовином и стамбене
послове, члан.
II
ЗАДАТАК радне групе је израда нацрта
Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и
инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад
принудног управника у стамбеним и стамбенопословним зградама на територији општине Параћин
и нацрта Одлуке о општем кућном реду у стамбеним
и стамбено-пословним зградама на територији
општине Параћин.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-74/2018-I од 15.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400666/2018-V-01 од 17.05.2018. године,

Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, средства у укупном
износу од 140.000,00 динара на име: - набавке књига
за ученике који су постигли одличан успех на крају
школске 2017/2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 104.785.000 динара (трошак 472 накнада
за социјалну заштиту из буџета, 3.607.500), а у делу
који се односи на главу 5.32 ОШ ''Ђура Јакшић''
Параћин,
програмска
активност
2002-0001,
апропријација за економску класификацију 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, износи
11.185.000 динара (трошак 472 накнада за социјалну
заштиту из буџета, 540.000).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, обратила се
Председнику општине захтевом бр. 213-4 од
08.05.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 140.000,00 динара на име: - набавке књига
за ученике који су постигли одличан успех на крају
школске 2017/2018. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400666/2018-V-01 од 17.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

07.06.2018.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-622/2018-I од 17.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400667/2018-V-01 од 17.05.2018. године, Председник
општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Стеван Јаковљевић'' Параћин, средства у
укупном износу од 145.000,00 динара на име: исплате накнада за волонтерски рад на пословима
инклузивног образовања за два извршиоца, за мај и
јун 2018. године (25.000 динара); смештаја, исхране и
превоза ученика на такмичење у шаху и мини
олимпијске игре (120.000 динара).
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 104.645.000 динара (трошак 423 услуге по
уговору, 17.555.000 динара, а трошак 472 накнада за
социјалну заштиту из буџета, 3.467.500), а у делу
који се односи на главу 5.31 ОШ ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин, програмска активност 20020001, апропријација за економску класификацију
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износи 9.475.000 динара (трошак 423 услуге по
уговору, 2.525.000 динара, а трошак 472 накнада за
социјалну заштиту из буџета, 470.000).
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3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин, обратила
се Председнику општине захтевом бр. 547-1 од
16.05.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 145.000,00 динара на име: - исплате
накнада за волонтерски рад на пословима
инклузивног образовања за два извршиоца, за мај и
јун 2018. године (25.000 динара); смештаја, исхране и
превоза ученика на такмичење у шаху и мини
олимпијске игре (120.000 динара).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400667/2018-V-01 од 17.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-665/2018-I од 17.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.20/17), и члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин, бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
18.05.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
УПУЋУЈЕ СЕ иницијатива Општинског
већа општине Параћин свим одборницима
скупштина општина и градова у Републици Србији
да се придруже иницијативи Општинског већа
општине Параћин потписивањем петиције Конгресу
локалних и регионалних власти Савета Европе ради
упућивања мисије за утврђивања чињеница о
стварном стању локалне демократије у Републици
Србији.
II
НАЛАЖЕ СЕ Служби за скупштинске и
нормативне послове Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин да прибави контакт адресе одборника свих
скупштина општина и градова у Републици Србији
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ради
упућивања
иницијативи.

писма

о

придруживању

III
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-101/2018-III од 18.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему ("Службени
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 19/2017), Општинско веће општине
Параћин на седници одржаној 21.05.2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о преносу средстава буџета које није могуће
искористити у текућу буџетску резерву и распоред
истих
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, преносе се
средства у текућу буџетску резерву са следећих
апропријација у износу: Раздео 5, глава 5.1 Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, програм 0602, програмска активност 0602 0001, функција 090 – социјална заштита
некласификована на другом месту, извор
финансирања
01,
апропријација
економске
класификације 472000 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета – књиге за вуковце и одличне ученике,
1.100.000 динара; функција 840 – верске и остале
услуге
заједнице,
извор
финансирања
01,
апропријација економске класификације 462000
Дотације
међународним
организацијама
–
''Регионални програм локалне демократије на
Западном Балкану'', 800.000 динара.
Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 1.900.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се: Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, ради увећања позиције намењене
хуманитарним организацијама и удружењима
грађана (конто 481000 Дотације невладиним

организацијама – хуманитарне организације и
удружења грађана,950.000 динара; Културном
центру Параћин, додатна срдства за пројекат 1201 –
П3 Музичко лето и музички програм 2018. 550.000
динара и Дому здравља Параћин, за куповину ЕКГ
апарата, 400.000 динара.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које нијсу утврђене апропријације, или су недовољно
планиране, и књижиће се у оквиру раздела 5, глава
5.1 Управа за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове, програм 0602, програмска
активност 0602 - 0001, функција 840 – верске и
остале услуге заједнице, извор финансирања 01,
апропријација економске класификације 481000
Дотације невладиним организацијама, тако да план
средстава ове апропријације за 2018. годину износи
20.950.000
динара
(трошак
хуманитарне
организације и удружења грађана, 7.450.000 динара);
глава 5.5 Култура, пројекат 1201 – П3 Музичко
лето и музички програм 2018., функција 820 –
услуге
културе,
извор
финансирања
01,
апропријација економске класификације 424000
специјализоване услуге, тако да план средстава ове
апропријације за 2018. годину износи 2.650.000
динара (у реализацији и финансијском плану
Културног центра Параћин); глава 5.9 Здравство,
програм 1801, програмска активност 1801-0001,
функција 721 – опште медицинске услуге, извор
финансирања
01,
апропријација
економске
класификације
464200
Капиталне
дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања,
тако да план средстава ове апропријације за 2018.
годину износи 2.000.000 динара (издатак 512
Машине и опрема, 2.000.000 динара), а у делу који се
односи на подглаву 5.91 Дом здравља Параћин,
програм 1801, програмска активност 1801-0001,
функција 721 – опште медицинске услуге, извор
финансирања
01,
апропријација
економске
класификације
4642
Капиталне
дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања,
тако да план средстава ове апропријације за 2018.
годину износи 500.000 динара (издатак 512 Машине
и опрема, 500.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
На конкурсу за реализацију пројекта
''Регионални програм локалне демократије на
Западном Балкану'' општини Параћин су одобрена
мања средства од планираних буџетом (одобрено је
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19.295,37 USD, а наше учешће је 20% од одобрене
вредности, тачније 3.859,07 USD), тако да је сигурно
да средства првобитно планирана за наше учешће
(1.200.000 динара) неће бити утрошена, па се део
истих, у износу од 800.000 динара, распоређује за
сличне намене - хуманитарним организацијама и
удружењима грађана.
Код Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове су била планирана
средства за куповину књига за вуковце и одличне
ученике. У међувремену је одлучено да се са ове
позиције набаве само књиге за вуковце, а да књиге за
одличне ученике свака школа набавља појединачно,
тако да се део средстава, у износу од 1.100.000
динара, преусмерава за: хуманитарне организације и
удружења грађана (150.000 динара); Културном
центру Параћин за реализацију пројекта 1201 – П3
Музичко лето и музички програм 2018. (550.000
динара) и Дому здравља Параћин за куповину ЕКГ
апарата (400.000 динара).
Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 1.900.000
динара, не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-675/2018-III од 21.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 72. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17), а у вези са реализацијом
Споразума о донацији у вези са Регионалним
програмом стамбеног збрињавања и у вези са
Потпројектом 7 у оквиру Пројекта стамбеног
збрињавања Републике Србије, који је закључен
између Републике Србије и Банке за развој Савета
Европе дана 2. октобра 2017. године (у даљем тексту:
Споразум
о донацији), Председник општине
Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о именовању Комисије
за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица давањем 20
стамбених јединица у закуп на одређено време са
могућношћу куповине у оквиру Регионалног
стамбеног програма, потпројекта 2 – стамбене
јединице и именовању службеника одговорног за
контролу квалитета
1. У Решењу о именовању Комисије за избор
корисника помоћи за решавање стамбених потреба
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избеглица давањем 20 стамбених јединица у закуп на
одређено време са могућношћу куповине у оквиру
Регионалног стамбеног програма, потпројекта бр.2 –
стамбене јединице и именовању службеника
одговорног за контролу квалитета бр. 02-8/2015-01-I
од 04.02.2015. године (у даљем тексту Решење), у
тачки 1. ставу 1. мењају се подтачке 1,2,3 и 4, тако да
сада гласе:
1.»Бобан Дејановић, председник»;
2. «Војкан Ристић, заменик председника»;
3.»Ирена Петровић, члан»
4.»Бранислав Перић, заменик члана»;
2. Тачка 3. Решења мења се и гласи:
„Комисија за избор корисника има задатак да
изабере кориснике помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица доделом 20 (двадесет) стамбених
једеница у закуп на одређено време са могућношћу
куповине, у оквиру Регионалног стамбеног програма,
потпројекта бр.2 – стамбене јединице да у складу са
Споразумом о донацији спроведе поступак
верификације испуњености услова за решавање
стамбене потребе давањем стамбених јединица у
закуп на одређено време са могућношћу куповине
оних корисника који су на Одлуци о решавању
стамбених потреба избеглица са листом корисника
рангираних према реду првенства на основу
испуњености услова и броја освојених бодова,
заведеној код општине Параћин бр. 01-I/360-8 од
03.06.2015. године (у даљем тексту: Одлука о
решавању стамбених потреба избеглица), с обзиром
на расположиви и уговорени број стамбених
јединица из потпројекта 2 остали без стамбеног
решења, а ради решавања њихове стамбене потребе
доделом стамбених јединица у закуп на одређено
време са могућношћу куповине, у оквиру
Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 7,
Компоненте 1 – куповина станова .“
3. Став IX Решења мења се и гласи:
''Овлашћују се Бобан Дејановић, председник
и Војкан Ристић, заменик председника Комисије за
избор корисника на употребу печата председника
Општине: Република Србија- Општина ПараћинПредседник општине, а у сврху овере документације
везане за рад Комисије за избор корисника.''
4. У осталим деловима Решење остаје непромењено.
5. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном листу општине
Параћин“.
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Образложење
Чланом 44. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон), чланом 72. Статута општине
Параћин (,,Службени лист општине Параћин'' бр.
20/17) и чланом 4 Уговора о реализацији стамбене
изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма
– Стамбени програм у Републици Србији, бр. 3511269/2014-01-I од 25.09.2014. године, закљученог
између Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије, општине Параћин и Јединице за
управљање пројектима у јавном сектору, предвиђено
је да ће избор корисника вршити Комисија за избор
корисника помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица давањем 20 стамбених јединица у закуп на
одређено време са могућношћу куповине у оквиру
Регионалног стамбеног програма, потпројекта бр.2 –
стамбене јединице и именовању службеника
одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту:
Комисија) коју решењем именује председник
општине.
Решењем Комесаријата за избеглице и
миграције број 9-9/225-3/2013, од 13.10.2014. године
одређени су Оливера Николић, члан и Јелена
Говедарица, заменик члана, као представници
Комесаријата за избеглице и миграције, који ће
учествовати у раду Комисије.
Споразумом о донацији закљученим између
Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у
вези са Регионалним стамбеним програмом и у вези
са седмим Потпројектом у оквиру Државног
стамбеног пројекта Републике Србије, предвиђено је
решавање стамбених потреба корисника који су се у
потпројекту 2 нашли на Одлуци о решавању
стамбених потреба избеглица, а којима, с обзиром на
расположиви и уговорени број стамбених јединица
из потпројекта 2, није било могуће решити стамбену
потребу, и који и даље испуњавају услове за
решавање стамбене потребе доделом стамбене
јединице у закуп на одређено време са могућношћу
куповине.
У складу са овим споразумом, поступак
спроводи Комисија која је донела Одлуку о
решавању стамбених потреба избеглица, кроз
поступак верификације испуњености услова за
решавање стамбене потребе давањем стамбених
јединица у закуп на одређено време са могућношћу
куповине, односно поступак верификације наведених
корисника, без расписивања новог јавног позива.
Имајући у виду одредбе Споразума о донацији, као и
чињеницу да је од доношења Одлуке о решавању
стамбених потреба избеглица прошло више од 2
године и да поједини чланови именовани у састав
Комисије нису више у радном односу у општини
Параћин, одлучено је као у диспозитиву овог
решења.

У складу са чланом 171. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 21/16) може се изјавити жалба Жалбеној
комисији општине Параћин.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се изјавити жалба
Жалбеној комисији општине Параћин у року од осам
дана од дана достављања решења.
Достављено:
- именованима
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-76/2018-I од 24.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 72. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 20/17) и на основу Писма о намери
општине Параћин o сарадњи са Министарством
финансија – Сектором за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) на
имплементацији пројекта „Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“ број: 4001445/2017-I од 11.01.2018. године, Председник
општине Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
о формирању Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома
I
Формира се Мобилни тим за социјалну
инклузију Рома ( у даљем тексту: Мобилни тим) као
радно тело председника општине Параћин у оквиру
активности предвиђених пројектом „Техничка помоћ
за унапређење животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“ (у даљем
тексту: Пројекат)који реализује Министарство
финансија, Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) у
оквиру ИПА 2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а
у сарадњи са корисницима пројекта, Министарством
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
Канцеларијом за људска и мањинска права(у даљем
тексту: Пројекат).
Обавезни састав Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома чине:
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1. Марија Јовичић, представник ЈЛС,
2. Живадинка Ђорђевић, координатор за ромска
питања,
3. Снежана Љубишевић, педагошки асистент,
4. Виолета Николић, педагошки асистент,
5. Марија Здравковић, здравствени медијатор,
6. Марина Саздановић, представник Центра за
Социјални рад у Параћину,
7. Мирјана Бацић, представник Филијале НСЗ у
Параћину
У проширени састав Мобилног тима за
социјалну инклузију Рома могу бити укључени
представници других релевантних актера: одељења
градске/општинске управе, институција (предузећа,
установа) чији је оснивач јединица локалне
самоправе,
организација
цивилног
друштва
(удружења Рома и др. удружења чија је мисија
усмерена ка унапређењу положаја маргинализованих
и вулнераблиних група), чланови Радне групе за
израду Стратегије за унапређење положаја Рома
општине Параћин за период 2018-2021.године и
Локалног акционог плана за унапређење образовања,
здравља, запошљавања и становања Рома за период
2018-2021.године.
Међусобни односи Мобилног тима и
представника других релевантних актера биће
дефинисани протоколима о сарадњи, чија ће
садржина бити дефинисана Правилником о раду
Мобилног тима.
II
Мобилни тим се формира за потребе
реализације мера и активности дефинисаних
Стратегијом социјалног укључивања Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период 20162025.године, Локалним акционим планом за
унапређење образовања, здравља, запошљавања и
становања Рома на територији општине Параћин за
период од 2018-2021.године, као и активности
предвиђених
Пројектом
„Техничка
помоћ
унапређењу животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“.
III
Процесна и материјално правна питања од
значаја за функционисање Мобилног тима, права и
обавезе чланова/ца и сл., биће регулисана
Правилником о раду Мобилног тима.
Правилник о раду Мобилног тима биће
израђен најкасније у року од 60 дана од дана
доношење Решења о његовом формирању.
IV
Задаци Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома су да:
-Учествује у реализацији Локалног акционог
плана за социјално укључивање Рома,
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-Изради шестомесечни Оперативни план за
период јун – децембар 2018.године и поднесе га
Општинском већу општине Параћин на усвајање и
реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
-Изради
годишњи
Оперативни
план
Мобилног тима за 2019.годину са финансијском
проценом трошкова за његову имплементацију и
реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
-Реализује редовне посете ромским насељима
у циљу информисања о правима која је могуће
остварити пред надлежним институцијама.
-Редовно размењује информације од значаја
за унапређење положаја ромске популације, у складу
са Законом о заштити података о личности
-Испитује потребе ромске заједнице у
општини Параћин, посебно у областима образовања,
становања, здравствене и социјалне заштите,
запошљавања и др. областима релевантним за
социјалну инклузију Рома.
-Сарађује и координира активности са другим
органима ( на локалном и националном нивоу),
установама и предузећима чији је оснивач општина
Параћин, оранизацијама цивилног друштва и др.
актерима у заједници
-Учествује у активностима којима се
промовише интеркултуралност
-Обавештава јавност о својим активностима и
о положају Рома у општини Параћин
-Предузима и друге активности од значаја за
унапређење положаја Рома у општини Параћин у
складу са релевантним законима и општим актима
општине Параћин.
V
Мандат Мобилног тима за социјалну
инклузију Рома се везује за период имплементације
националне Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 20162025. године.
VI
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење под бројем: 02-71/2018-I од 25.04.2018.
године.
VII
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-77/2018-I од 24.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017 и
11/2018), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-688/2018-V-01 од 25.05.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Гимназији Параћин, средства у укупном износу од
50.000,00 динара на име: - набавке књига за ученике
који су постигли одличан успех на крају школске
2017/2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.4 Средње
образовање, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2018. годину (извор
финансирања 01) износи 33.855.000 динара (трошак
472 накнаде за социјалну заштиту из буџета,
1.250.000 динара), а у делу који се односи на главу
5.41 Гимназију Параћин, апропријација за
економску класификацију 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, износи 6.320.000 динара
(трошак 472 накнаде за социјалну заштиту из
буџета, 500.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Гимназија Параћин, обратила се Председнику
општине захтевом дел. бр. 02-237 од 24.05.2018.
године, којим тражи додатна средства у износу од
50.000,00 динара на име: - набавке књига за ученике

који су постигли одличан успех на крају школске
2017/2018. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400688/2018-V-01 од 25.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-680/2018-01-I од 28.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), члана 54. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), чл. 74. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр. 20/2017), члана 6. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (‘’Службени лист
општине Параћин’’, број 19/17 и 11/18) и предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове Општине Параћин
број 400-672/2018-V-01 од 21.05.2018. године,
Општинско веће општине Параћин, разматрајући
предлог Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
број 400-672/2018-V-01 од 21.05.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције
и одрживи развој на преузимање обавеза по уговору
за капиталне пројекте који захтевају плаћање у више
година(ради спровођења поступка набавке), који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин у
2018.години, док ће обавезе које доспевају у 2019. и
2020.години бити укључене у Финансијске планове
ове Управе за наведене године, а конкретно за
следеће пројекате:
-Израда ПДР за путни правац ЗабрегаСисевац 2018-2019.година;
-Пројекат изградње градских и приградских
улица 2018-2020.година;
-Пројекат реконструкције градских улица
2018-2019. година;
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-Пројекат
изградње
прилаза
у
ул.
Делиградској 2018-2019.година;
-Пројекат изградње сеоских улица 20182020.година;
-Израда ПДР за МЗ Забрега 20182019.година;
-Пројекат израде техничке документације за
реконструкцију мостова 2018-2019.година;
-Пројекат
изградње
канализације
у
приградским насељима 2018-2020.година;
-Пројекат изградње јавне расвете у
Јагодњаку, Лазе Лазаревића, и Авалској 20182020.година;
-Пројекат изградње јавне расвете у чика
Тасиној 2018-2020.година;
-Пројекат изградње резервоара у МЗ
Рашевица 2018-2020.година;
-Пројекат уређења трга са фонтаном у центру
града 2018-2019.година;
-Пројекат изградње Културног центра 20182019.година;
-Пројекат уређења игралишта код Културног
центра 2018-2020.година;
-Пројекат изградње фудбалског терена у МЗ
Лебина 2018-2020.година;
-Пројекат реконструкције објеката здравства
2018-2019.година.
II
Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин обратио се
захтевом Општинском већу општине Параћин ради
давања сагласности на преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте који захтевају плаћање
у више година (ради спровођења поступка набавке),
за пројекте: Израда ПДР за путни правац ЗабрегаСисевац 2018-2019.година; Пројекат изградње
градских и приградских улица 2018-2020.година;
Пројекат реконструкције градских улица 2018-2019.
година; Пројекат изградње прилаза у ул.
Делиградској 2018-2019.година; Пројекат изградње
сеоских улица 2018-2020.година; Израда ПДР за МЗ
Забрега 2018-2019.година; Пројекат израде техничке
документације за реконструкцију мостова 20182019.година; Пројекат изградње канализације у
приградским насељима 2018-2020.година; Пројекат
изградње јавне расвете у Јагодњаку, Лазе
Лазаревића, и Авалској 2018-2020.година; Пројекат
изградње јавне расвете у чика Тасиној 2018-

_
13

2020.година; Пројекат изградње резервоара у МЗ
Рашевица 2018-2020.година; Пројекат уређења трга
са фонтаном у центру града 2018-2019.година;
Пројекат изградње Културног центра 20182019.година; Пројекат уређења игралишта код
Културног центра 2018-2020. година; Пројекат
изградње фудбалског терена у МЗ Лебина 20182020.година; Пројекат реконструкције објеката
здравства 2018-2019. година.
За капиталне пројекте из става I овог решења
Управа за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин је за 2018. годину обезбедила средства у
свом Финансијском плану, док ће обавезе које
доспевају у 2019. и 2020. годину бити укључене у
Финансијске планове ове Управе за наведене године.
Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-672/2018-V-01 од
21.05.2018. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 28.05.2018. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-672/2018-III од 28.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007
и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон), члана 74.
став 1. тачка 7. Статута општине Параћин („Сл. лист
општине Параћин“, 20/2017), члана 37. Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин
(„Сл. лист општине Параћин“ бр. 19/2017, 4/2018) и
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр.
12/2017), Општинско веће општине Параћин, дана
28.05.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ,
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
ЈЕЛЕНА КОСТИЋ, мастер економиста,
разрешава се дужности Заменика начелника Управе
за послове органа општине, општине Параћин, због
поднете оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу општине
Параћин“.

14
________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.14 ____ ____ _ 07.06.2018.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-80/2018-III од 28.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.21/2016,
113/2017 и 113/2017-I – др.закон) и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин («Сл.лист општине Параћин» бр.12/2017),
Општинско веће општине Параћин, дана 28.05.2018.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
Образује се Конкурсна комисија за
спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:
1. Драгана Костић, дипл.правница,
председница,
2. Јасмина Видовић, дипл.економиста, члан,
3. Драган Младеновић, правник, члан.
II
Задатак комисије је да спроведе изборни
поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја заменика начелника Управе за послове
органа општине, општине Параћин.
По окончаном изборном поступку, Конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за положај који се попуњава, а који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор.
Листу
кандидата
комисија
доставља
Општинском већу општине Параћин.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу општине
Параћин».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-81/2018-III oд 28.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самопуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 83/2014 - други закон и 101/2016 - други
закон), члана 74. став 1. тачка 7. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
20/17), члана 97. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I - други закон), члана 39.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 19/2017,
4/2018), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 29.05.2018. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ ЗАМEНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
I
ПОСТАВЉА СЕ ЈЕЛЕНА КОСТИЋ, мастер
економиста из Параћина на положај Заменика
начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин, на
период од 5 (пет) година, почев од 29.05.2018.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-82/2018-III од 29.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017 и
11/2018), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-687/2018-V-01 од 25.05.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
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опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Туристичкој организацији општине Параћин,
средства у укупном износу од 200.000,00 динара на
име: - трошкова угоститељских услуга за
организацију државног првенства у одбојци на песку
у периоду од 29. јуна до 1. јула 2018. године (у
организацији су укључени и Одбојкашки савез
Србије и спортски савез општине Параћин).
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на нову апропријацију у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.10
Туристичка организација општине Параћин,
програм 1502, програмска активност 1502-0002,
функција 473 – туризам, економска класификација
423000 Услуге по уговору, тако да план средстава
ове апропријације за 2018. годину износи 4.850.000
динара, извор финансирања 01.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.

_
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– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Закључка Општинског већа, бр.03-66/2018 – II од
02.04.2018. године као и Предлога Начелника Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-690/2018-V-01 од 29.05.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Радоје Домановић'' Параћин, средства у укупном
износу од 590.000,00 динара на име: - израде
пројектно техничке документације – доградња
објекта школе и измена и допуна пројекта партерног
уређења.

Образложење
Туристичка организација општине Параћин,
Параћин, обратила се Председнику општине
захтевом бр. 316-I од 24.05.2018. године, којим тражи
додатна средства у укупном износу од 200.000,00
динара на име: - трошкова угоститељских услуга за
организацију државног првенства у одбојци на песку
у периоду од 29. јуна до 1. јула 2018. године (у
организацији су укључени и Одбојкашки савез
Србије и спортски савез општине Параћин).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400687/2018-V-01 од 25.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 5.983.000 динара (издатак 511 зграде и
грађевински објекти, 3.160.000 динара), а у делу који
се односи на главу 5.33 ОШ ''Радоје Домановић''
Параћин,
програмска
активност
2002-0001,
економска класификација 4631 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2018. годину (извор
финансирања 01) износи 740.000 динара (нови
издатак 511 зграде и грађевински објекти, 590.000
динара).

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-677/2018-I од 29.05.2018. године

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

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин, обратила
се Председнику општине захтевом бр. 271 од
28.05.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 590.000,00 динара на име: - израде
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пројектно техничке документације – доградња
објекта школе и измена и допуна пројекта партерног
уређења.
Решавајући по поднетом захтеву и датим
предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400690/2018-V-01 од 29.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-686/2018-I од 29.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017 и
11/2018), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-702/2018-V-01 од 30.05.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за послове органа
општине, средства у укупном износу од 190.000,00
динара на име: - израде Акта о процени ризика,
имовине и пословања.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију у оквиру раздела 8,
Управа за послове органа општине, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130
Опште услуге, извор финансирања 01, економска
класификација 423000 Услуге по уговору, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2018.
годину износи 390.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

Образложење
Управа за послове органа општине, обратила
се Председнику општине Параћин захтевом за
додатна средства, у износу од 190.000,00 динара на
име: - израде Акта о процени ризика, имовине и
пословања.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400702/2018-V-01 од 30.05.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-694/2018-I од 30.05.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017 и
11/2018), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-703/2018-V-01 од 01.06.2018. године,
Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Бранко Крсмановић'' Сикирица, средства у
укупном износу од 97.440,00 динара на име: набавке књига за ученике који су постигли одличан
успех на крају школске 2017/2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 104.882.440 динара (трошак 472 накнада
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за социјалну заштиту из буџета, 3.704.940), а у делу
који се односи на главу 5.34 ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица, програмска активност
2002-0001,
апропријација
за
економску
класификацију 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, износи 12.677.440 динара (трошак
472 накнада за социјалну заштиту из буџета,
334.940).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ
''Бранко
Крсмановић''
Сикирица,
обратила се Председнику општине захтевом бр. 530
од 30.05.2018. године, којим тражи додатна средства
у износу од 97.440,00 динара на име: - набавке књига
за ученике који су постигли одличан успех на крају
школске 2017/2018. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400703/2018-V-01 од 01.06.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-696/2018-I од 01.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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 систематизацији и
организацији послова у Библиотеци ''Др Вићентије
Ракић'' у Параћину, број 27/2018 oд 23.03.2018.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе, донео је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
систематизацији и организацији послова у
Библиотеци ''Др Вићентије Ракић'' у Параћину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
систематизацији и организацији послова у
библиотеци ''Др Вићентије Ракић'' у Параћину број
27/2018 oд 23.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' у
Параћину, поднела је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Правилник о
систематизацији и организацији послова у
Библиотеци ''Др Вићентије Ракић'' у Параћину број
27/2018 oд 23.03.2018. године, Документациону
основу за доношење Правилника о систематизацији
и организацији послова у Библиотеци ''Др Вићентије
Ракић'' у Параћину бр. 27/2/2018 од 23.03.2018.
године и Одлуку Управног одбора бр.27/1/2018,
донетој на седници одржаној дана 23.03.2018. године
којом је дата сагласност на Правилник о
систематизацији и организацији послова у
Библиотеци ''Др Вићентије Ракић'' у Параћину број
27/2018 oд 23.03.2018. 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.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-28/2018-I од 04.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400723/2018-V-01 од 06.06.2018. године, Председник
општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, средства у укупном
износу од 35.000,00 динара на име: - превоза ученика
на такмичење Смотра дечијег стваралаштва у
Лесковцу 08/09.06.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 105.025.440 динара (трошак 472 накнада
за социјалну заштиту из буџета, 3.847.940), а у делу
који се односи на главу 5.32 ОШ ''Ђура Јакшић''
Параћин,
програмска
активност
2002-0001,
апропријација за економску класификацију 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, износи
11.220.000 динара (трошак 472 накнада за социјалну
заштиту из буџета, 575.000).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, обратила се
Председнику општине захтевом бр. 253/4 од
05.06.2018. године, којим тражи додатна средства у
износу од 35.000,00 динара на име: - превоза ученика

на такмичење Смотра дечијег стваралаштва у
Лесковцу 08/09.06.2018. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400723/2018-V-01 од 06.06.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-712/2018-I од 06.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
као и Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400721/2018-V-01 од 07.06.2018. године, Председник
општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, средства у
укупном износу од 30.000,00 динара на име: превоза ученика и наставника на Смотру сценског
учитељског стваралаштва ''Школска сцена'' која се
одржава у Лебану 08.06.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину (извор финансирања
01) износи 105.055.440 динара (трошак 472 накнада
за социјалну заштиту из буџета, 3.877.940), а у делу
који се односи на главу 5.38 ОШ ''Момчило
Поповић Озрен'' Параћин, програмска активност
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2002-0001,
апропријација
за
економску
класификацију 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, износи 12.085.000 динара (трошак
472 накнада за социјалну заштиту из буџета,
580.000).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' Параћин,
обратила се Председнику општине захтевом дел. бр.
516 од 06.06.2018. године, којим тражи додатна
средства у износу од 30.000,00 динара на име: превоза ученика и наставника на Смотру сценског
учитељског стваралаштва ''Школска сцена'' која се
одржава у Лебану 08.06.2018. године.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400721/2018-V-01 од 07.06.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-718/2018-I од 07.06.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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
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
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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
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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.
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.
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 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
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
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81-100% тачних одговора оценом три.
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
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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 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
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 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
Драгана Костић
Виолета Ћосић
Драган Младеновић
________________________________
На основу члана 5. став 6. 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) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
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РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/710 од 02.12.2016.
године (наш број 400-964/2016-01-I од 01.12.2016.) и
Анекса уговора бр. 9-9/710-10/2016 од 04.12.2017.
године (наш број 400-1474/2017-I од 04.12.2017.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 1.131.683,70 динара за следеће намене:
Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских
кућа.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту, извор
финансирања 08, економска класификација 472000
Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 36.256.691 динара (извор финансирања 01, 07,
08 и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 20.756.691 динара
(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 07 140.000, извор финансирања 08
16.796.571, а извор финансирања 15 2.820.120).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист општина'', износ
од ''15.664.887'' динара мења се износом од
''16.796.571'' динара.
4. 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 2. и 3. овог
Решења.
5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.

Број: 400-632/2018-V-01 од 14.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. 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) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017),
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-441/1 од 04.04.2018. године,
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 20.000,00 динара за следеће намене:
исплате новчане помоћи Трнинић Мирјани,
избеглици из Републике Хрватске, на име
превазилажења тешке материјалне ситуације.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту, извор
финансирања 07, економска класификација 472000
Накнада за социј. заштиту из буџета, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2018. годину
износи 36.276.691 динара (извор финансирања 01, 07,
08 и 15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 20.776.691 динар
(извор
финансирања
01
1.000.000,
извор
финансирања 07 160.000, извор финансирања 08
16.796.571, а извор финансирања 15 2.820.120).

6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа општина'',
износ од ''13.243.079'' динара мења се износом од
''13.263.079'' динара.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2018.
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г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

512000 машине и опрема, износ ''100.000'' мења се
износом ''337.400''.

5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.

2. Одлуку доставити СРЦ ''7.јули''; Начелници
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику и шефу радне групе трезора); Одељењу
за јавне службе и Управи за трезор.

6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-644/2018-V-01 од 16.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017), и захтева СРЦ ''7.
Јули'' Параћин, бр. - од 23.05.2018. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 09, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
421000 Стални трошкови, износ ''50.000'' мења се
износом ''90.000''; економска класификација 472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ
''300.000'' мења се износом ''22.600''''; економска
класификација 512000 машине и опрема, износ
''100.000'' мења се износом ''337.400'', а у подглави
5.61 СРЦ ''7.јули'', економска класификација 421000
Стални трошкови, износ ''50.000'' мења се износом
''90.000''; економска класификација 472000 Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, износ ''300.000''
мења се износом ''22.600''''; економска класификација

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-676/2018-V-01 од 23.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. 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 и
11/2018) и члана 46. Одлуке о организацији
општинске управе (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 19/2017)), и захтева Туристичке
организације Параћин, бр. 322-I од 24.05.2018.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1.
Завршним
рачуном
Туристичке
организације општине Параћин за 2017. годину ова
установа је исказала неутрошена средства од
донација у износу од 48.534,40 динара, па је донела
одлуку да иста распореди у финансијском плану за
2018. годину.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.10 Туризам - Туристичка
организација општине Параћин, програм 1502,
програмска активност 1502-0002, функција 473
туризам, економска класификација 512000 Машине
и опрема, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2018. годину износи 248.535 динара
(извор финансирања 01 200.000 динара; извор
финансирања 15 48.535 динара).
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3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
позиција ''пренета неутрошена средства из предходне
године'', износ од ''2.400.000'' мења се износом
''2.448.535'' динара.
4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет Општинске управе Параћин да изврши
техничке корекције у осталим деловима Одлуке о
буџету општине Параћин за 2018. г, у складу са
изменама датим у члану 2. и 3. овог Решења.
5. Решење доставити: ТО општине Параћин;
начелнику Општинске управе; Одељењу за
финансије и буџет (начелнику одељења, Одсеку
рачуноводства и служби Трезора); Одељењу за јавне
службе; Одељењу за општу управу и заједничке
послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-683/2018-V-01 од 25.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. 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 и
11/2018) и члана 46. Одлуке о организацији
општинске управе (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 19/2017)), и захтева Туристичке
организације Параћин, бр. 319-I од 24.05.2018.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација
1. Уговором између Републике Србије –
Министарства трговине, туризма и телекомуникација
(бр. 401-00-219-1/2018-08 од 15.05.2018. године) и
Туристичке организације општине Параћин (бр. 294-I
од 15.05.2018. године) Туристичкој организацији
општине Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 1.000.000,00 динара за следеће намене:
суфинансирање Пројекта – ''Крстовданске

свечаности и Новогодишњи концерт''.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.10 Туризам - Туристичка
организација општине Параћин, програм 1502,
пројекат 1502-П3 Крстовданске свечаности и
Новогодишњи концерт, функција 473 туризам,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2018. годину износи 2.700.000 динара (извор
финансирања
01
1.700.000
динара;
извор
финансирања 07 1.000.000 динара).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ од ''13.263.079''
мења се износом ''14.263.079'' динара.
4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет Општинске управе Параћин да изврши
техничке корекције у осталим деловима Одлуке о
буџету општине Параћин за 2018. г, у складу са
изменама датим у члану 2. и 3. овог Решења.
5. Решење доставити: ТО општине Параћин;
начелнику Општинске управе; Одељењу за
финансије и буџет (начелнику одељења, Одсеку
рачуноводства и служби Трезора); Одељењу за јавне
службе; Одељењу за општу управу и заједничке
послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-684/2018-V-01 од 25.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017 и 11/2018), и захтева
СРЦ ''7. Јули'' Параћин, бр. - од 28.05.2018. године

07.06.2018.
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Начелник Управе за урбанизам,
скупштинске и опште послове доноси

финансије,

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
421000 Стални трошкови, износ ''16.545.000'' мења се
износом ''16.430.000'', а економска класификација
423000 Услуге по уговору, износ ''8.380.000'' мења се
износом ''8.495.000'', а у подглави 5.61 СРЦ
''7.јули'', економска класификација 421000 Стални
трошкови, износ ''15.700.000'' мења се износом
''15.585.000'', а економска класификација 423000
Услуге по уговору, износ ''3.700.000'' мења се
износом ''3.815.000''.
2. Одлуку доставити СРЦ ''7.јули''; Начелници
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику и шефу радне групе трезора); Одељењу
за јавне службе и Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-685/2018-V-01 од 28.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. 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 и
11/2018) и члана 46. Одлуке о организацији
општинске управе (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 19/2017), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању нових апропријација

_
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1. Грант Уговором закљученим 09.03.2018.
године између општине Параћин и Међународне
организације
IMG
(ознака
уговора:
CH07/2018/OC01/GR/27) општини Параћин је
одобрена донација у укупном износу од 2.664.102,94
динара за следеће намене: реализација пројекта
''Реформа пореза на имовину''.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0605, програмска активност 0602-0001,
функција 130 опште услуге, извор финансирања 08,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2018. годину износи 19.164.103 динара (извор
финансирања
01
16.500.000
динара;
извор
финансирања 08 2.664.103 динара).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се нови конто ''732151 текуће донације од
међународних организација у корист нивоа
општина'', са озносом од 2.664.103 динара.
4. 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 2. и 3. овог
Решења.
5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-689/2018-V-01 од 29.05.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 5. став 6. 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
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– 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 и
11/2018) и члана 46. Одлуке о организацији
општинске управе (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 19/2017)), и захтева Туристичке
организације Параћин, бр. 344-I од 31.05.2018.
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. 3101-10169-9/2018 од 31.05.2018.
године потписаним са Туристичком организацијом
општине Параћин (као Послодавцу) опредељена су
средства у укупном износу од 539.483,36 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.10 Туристичка организација
општине Параћин, програм 1502, програмска
активност 1502-0002, функција 473 туризам, извор
финансирања 07, економска класификација 423000
Услуге по уговору, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2018. годину износи 5.381.484
динара (извор финансирања 01 4.850.000; 07 531.484)
и економска класификација 426000 Материјал, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2018.
годину износи 258.000 динара (01 250.000; 07 8.000).
3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2018. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''771111 меморандумске ставке за рефундацију
расхода'', износ од ''5.974.154 динара'' мења се
износом ''6.513.638 динара''.
4. 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 2. и 3. овог
Решења.
5.
Решење
доставити:
Туристичкој
организацији општине Параћин, Начелнику Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе, Одељењу за општу управу
и заједничке послове и Управи за трезор.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-699/2018-V-01 од 01.06.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017 и 11/2018), и захтева
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр. -, од
01.06.2018. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за изворе
финансирања 04, 07 и 16, мењају се следеће
апропријације: раздео 5, Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, глава 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 422000
Трошкови путовања, износ ''570.000'' мења се
износом ''770.000'' (07 570.000; 16 200.000) и
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
износ ''7.944.154'' мења се износом ''7.744.154'' (07
6.124.154; 16 1.620.000).
2. Одлуку доставити Предшколској установи
''Бамби'' Параћин; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне групе
трезора); Одељењу за јавне службе и Управи за
трезор.
3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400-704/2018-V-01 од 04.06.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________
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