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На основу члана 19б Закона о 

избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. 

гласник РС", бр. 30/2010), члана 40. став 1.тачка 

6. Статута општине Параћин (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Одлуке о 

овлашћењу Општинске стамбене агенције 

Параћин на припреми и обради докумената за 

решавање стамбених потреба за коришћење, 

закуп, или куповину стамбених јединица које су 

додељене избеглицама на територији општине 

Параћин, (Службени лист Општине  Параћин бр. 

19/2019.), а на основу Предлога Стамбене 

комисије, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН на седници одржаној дана 26.8.2022. 

године донела је: 

 

О Д Л У К У 

o решавању стамбених потреба избеглица 

 

1. ОДОБРАВА СЕ купопродаја стамбене 

јединице број 11 досадашњем закупцу Душану 

Зецу, са пребивалиштем у Параћину, општина 

Параћин, улица Данска 045, стан број 11,  ЈМБГ, 

са л.к.број, издала ПС, површине 34,63 м2 у 

стамбеној згради за колективно становање 

изграђеној на КП бр. 3912/27 уписане у ЛН 1852 

КО Параћин-град општине Параћин. 

2. У складу са Одлуком о решавању стамбених 

потреба избеглица по Уговору на коришћењу 

стамбене јединице на одређено време бр. 360-

17/06-01-I од 06.08.2006.године и Уговором о 

закупу бр. 136/2021 од 07.10.2021.  је у складу са 

мерилима за избор корисника који су утврђени у 

листи реда првенства за доделу помоћи за 

решавања стамбених потреба избеглица 

додељена у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине у року до шест месеци – 

стамбена јединица број 11, у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Данској 45, коју 

ће користити са члановима домаћинства. 

3. Стамбену јединицу из ове Одлуке купује 

именовани за износ од 686.771,08 динара на 

период од 25 година без учешћа и камате. 

4. Стамбену јединицу именовани купује ради 

решавања стамбених потреба за себе и своју 

породицу и исти је користи са члановима 

породице : 

1) Ранка Зец-супруга ЈМБГ, 

2) Дијана Зец-ћерка ЈМБГ, 

3) Василије Зец-унук ЈМБГ. 

 

 

5. Обевезује се Душан Зец да по доношењу ове 

Одлуке закључи Уговор о купопродаји у року од 

15 дана и да отпочне исплату купопродајне цене 

стамбене јединице  у роковима који су утврђени 

овом Одлуком и Уговором о купопродаји, до 5. у 

месецу за претходни месец. 

6. Обавезује се именовани да по закључењу 

Уговора о купопродаји и овери истог о свом 

трошку код Јавног бележника - нотара упише 

стамбену јединицу код надлежне службе РГЗ -  

катастра непокретности у Параћину такође о 

свом трошку. 

Хипотека на напред наведеној стамбеној 

јединици се уписује у корист општине Параћин 

без накнаде. 

7. Контролу коришћења, уплата откупне цене, 

уписе хипотеке и других услова вршиће 

Општинска стамбена агенција Параћин и 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије. 

8. Ову Одлуку доставити по усвајању 

Скупштине општине Параћин купцу стамбене 

јединице и архиви Општинске стамбене агенције 

Параћин иста се прилаже уз Уговор о 

купопродаји. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са Одлуком о решавању 

стамбених потреба избеглица по Уговору на 

коришћењу стамбене јединице на одређено 

време бр. 360-17/06-01-I од 02.08.2006.године и 

Уговором о закупу бр. 136/2021 од 07.10.2021. је 

у складу са мерилима за избор корисника који су 

утврђени у листи реда првенства за доделу 

помоћи за решавања стамбених потреба 

избеглица додељена у закуп на одређено време 

са могућношћу куповине у року до шест месеци 

– стамбена јединица број 11, у стамбеној згради 

за колективно становање у улици Данској 45, 

коју ће користити са члановима домаћинства. 

По Уговору о коришћењу стамбене 

јединице пријављени су чланови Душан Зец, 

који је и даље сагласан да буде носилац закупа а 

по овој Одлуци и откупа наведене стамбене 

јединице, Ранка Зец и Дијана Зец. 

Стамбена јединица која се додељује 

именованој се налази у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Данска 45, се 

према Одлуци о одређивању зоне и 

најопремљеније зоне на територији општине 

Параћин ( Службени лист општине Параћин  
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14/2013) налази у трећој зони насељеног 

места Параћин а према Одлуци о стопи 

амортизације у општини Пaраћин за коју се 

умањује вредност непокретности осим 

земљишта, која чини основицу пореза на 

имовину корисника који не води послoвне књиге 

(Службени лист општине Параћин 14/2013) 

износи 0,8% годишње применом 

пропорционалне методе. 

Дана 07.10.2021. године именовани је са 

општином Параћин закључио Уговор о закупу 

стамбене јединицe на одређено време бр. 

136/2021, којим Уговором је утврђен износ 

закупнине од 1.904,65 динара који је закупац 

дужан да плаћа до 5. у месцу за претходни месец 

као и други услови који су одређени за 

коришћење стамбене јединице. 

Дана 24.02.2022. године именовани је 

поднео Захтев за откуп непокретности, који је 

заведен под бројем 22/2022, у којем се изјаснио 

да жели да откупи стамбену јединицу која јој је 

дата на коришћење. 

С обзиром да је Уговор о закупу стамбене 

јединице на одређено време бр. 136/2021 од 

07.10.2021. године закључен на период од 6 

месеци а да је тих 6 месеци истекло 07.04.2022. 

године. 

Општинска стамбена агенција Параћин је 

дана 01.12.2021. године поднела Захтев за 

обрачун купопродајне цене бр. 148/2021 

Локалној пореској администрацији Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове као надлежном органу који је по 

Решењу о утврђивању просечних цена 

квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2021. годину на територији 

општине Параћин (објављено у СЛ општине 

Параћин бр. 33/2020) а у складу са Законом о 

избеглицима извршила обрачун исте. По 

Извештају бр. V-03/436-165/2021 од 

22.12.2021.године неведени орган је на основу 

података који су достављени о сваком кориснику 

стамбене јединице, а у складу са критеријумима 

по Закону о избеглицама и по Упуству 

Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије као и у складу са напред 

наведеним одлукама које је донела Скупштина 

општине Параћин утврдио цену за наведену 

стамбену јединицу која износи 686.771,08 

динара. 

Са наведеном ценом упознат је корисник 

и исти је својеручном Изјавом од дана  

 

24.02.2022. која је заведена под бројем 22/2022 

прихватио цену и изјаснио да жели да откупи 

стамбену јединицу на период од 25 година.  

Стамбена комисија је након прегледа 

комплетне документацијe константовала да 

корисник стамбене јединице испуњава услове за 

откуп стамбене јединице по цени која је дата и 

на коју је именовани својом Изјавом потписао и 

потврдио да прихвата откупну цену коју ће 

исплатити у једнаким месечним ратама на 

период од 25 година, те је Стамбена комисија 

предложила Скупштини општине Параћин као 

надлежном ограну за располагање имовнином 

општине Параћин да именованом лицу одобри 

откуп стамбене јединице како је у дипозитиву 

ове Одлуке утврђено. 

По доношењу Одлуке од стране 

Скупштине општине Параћин са именованим ће 

бити закључен Уговор о откупу и солменизован 

код Јавног бележника – нотара о трошку 

именоване. 

Корисница стамбене јединице је дужан да 

отпочне откуп исте у роковима коју су дати у 

диспозитиву ове Одлуке.  

Закупац стамбене јединице који 

откупљује стамбену јединицу на период од 25 

година сноси трошкове уписа стамбене јединицe 

а хипотека исте се уписује на општину Параћин 

без плаћања накнаде. 

Купац стамбене јединице уписује исту на 

своје име у власништву 1/1 с тим што исту не 

сме отуђити у року од 5 годинa од дана 

закључења уговора о откупу. 

Контролу исплате откупне цене стамбене 

јединице на период откупа врши Општинска 

стамбена агенција Параћин и Комесаријат за 

избеглице и миграције, а средства која се 

уплаћују су на посебан рачун Трезора који се 

евидентирају и у складу са Програмом рада и 

финансијским планом биће трошена наменски за 

решавање стамбених потреба избеглица. 

Ова Одлука и Уговор о откупу стамбене 

јединице су правни основ за упис исте на име 

купца код РГЗ – катастра непокретности у 

Параћину а купац исту стамбену јединцу уписује 

на своје име и према условима који су утвђени 

овом Одлуком и Уговором о откупу. 

Предња Одлука се доставља купцу 

стамбене јединице са Уговором о откупу 

односно куповини и за ахриву Општинке 

стамбене агенције Пaраћин. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:360-63/2022- II од  26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл. правник 
______________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Другу измену 

Програма рада са финансијским планом 

Предшколске установе «Бамби» Параћин за 

2022. годину у Параћину,коју је усвојио 

Управни одбор установе «Бамби» Параћин на 

седници од 18.8.2022. године, Одлуке број: 775 и 

774. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1691/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Прву измену Плана 

и програма рада са финансијским планом 

прихода и расхода Туристичке организације 

општине Параћин за 2022. годину, коју је 

усвојио Управни одбор Туристичке организације 

општине Параћин на седници од 19.8.2022. 

године, Одлуке број : 385-I. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1694/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Другу измену 

Програма рада са финанасијским планом 

прихода и расхода установе културе Културни 

центар «Параћин» у Параћину за 2022. годину, 

коју је усвојио Управни одбор Културног центра 

Параћин у Параћину на седници од 18.8.2022. 

године, Одлуке број: 499/22 и 500/22. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1692/2022-II од 26.8.2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Измену  Плана и 

програма рада са финансијским планом Центра 

за социјални рад « Параћин» у Параћину за 2022. 

годину коју је усвојио Управни одбор Центра за 

социјални рад « Параћин» у Параћину на 

седници одржаној  24.8.2022. године, Одлуке 

број: 06-658/2. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1716/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 

Даје се сагласност  на Прву измену Плана 

и програма рада са финансијским планом 

прихода и расхода Завичајног музеја « Параћин» 

у Параћину за 2022. годину коју је усвојио 

Управни одбор Завичајног музеја « Параћин» у 

Параћину на седници одржаној 18.8.2022. 

године, Одлуке број: 463. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1688/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Прву измену Плана 

и Програма рада са финансијским планом 

прихода и расхода установе СРЦ «7.јули» 

Параћин у Параћину за 2022. годину, коју је 

усвојио Управни одбор установе СРЦ «7.јули» 

Параћин на седници од 19.8.2022. године, 

Одлуке број: 01-06/22-1 и 01-06/22-2. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1695/2022-II од 26.8.2022. године 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 
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На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Измену и Допуну 

финансијског плана Дома здравља Параћин у 

Параћину за 2022. годину  коју је усвојио 

Управни одбор Дома здравља Параћин у 

Параћину на седници од 24.8.2022. године, 

Одлуке број: 52. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1721/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Другу измену 

Плана и програма рада са финансијским планом 

прихода и расхода установе Дом омладине 

«Параћин» у Параћину за 2022. годину, коју је 

усвојио Управни одбор установе Дом омладине  

 

«Параћин» у Параћину на седници од 19.8.2022. 

године, Одлука број:720/22. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1699/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Прва измена Плана 

и програма рада са финансијским планом 

установе  Библиотека «Др Вићентије Ракић» 

Параћин за 2022. годину,коју је усвојио Управни 

одбор установе Библиотека «Др Вићентије 

Ракић» Параћин у Параћину на седници од 

18.8.2022. године, Одлуке број: 124/22 и 123/22. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1689/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин»  
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број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Прву измену Плана 

и програма рада са финансијским планом 

установе СРЦ «Борац» Параћин за 2022. годину , 

коју је усвојио Управни одбор установе СРЦ 

«Борац» Параћин у Параћину на седници од 

19.8.2022. године, Одлука број: 234/22. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1690/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2022. годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

26/2021, 5/2022 и 13/2022), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност  на Прву измену Плана 

и програма рада са финанасијским планом 

прихода и расхода установе Позориште 

«Параћин» за 2022. годину , коју је усвојио 

Управни одбор установе Позориште «Параћин» 

у Параћину на седници од 19.8.2022. године, 

Одлука број:424/2022. 

 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1693/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС», бр. 

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

закон и 47/2018), члана 60. Статута  општине 

Параћин («Службени лист  општине Параћин», 

бр. 22/2018 и 4/2019) и члана 35. Пословника 

Скупштине  општине Параћин («Службени лист 

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

33/2019), Скупштина општине Параћин, на 

конститутивној седници одржаној дана 

26.8.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o постављењу заменика секретара Скупштине 

општине Параћин 

 

1. MAJA OСТОЈИЋ, дипломирани правник из 

Параћина, поставља се за заменика секретара 

Скупштине општине Параћин. 

 

2. Мандат заменика секретара траје колико и 

мандат скупштине која је извршила постављење.  

 

3. Заменик секретара Скупштине општине 

Параћин је на сталном раду и остварује право на 

плату у складу са одлуком којим се уређују 

плате функционера органа Општине Параћин, 

почев од 29.8.2022.године 

 

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 40. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члану 60. Статута  општине Параћин  
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(«Службени лист  општине Параћин», бр. 

22/2018 и 4/2019) и члану 35. Пословника 

Скупштине  општине Параћин («Службени лист 

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

33/2019), којима је прописано да секретар има 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности, те да се поставља и разрешава на 

исти начин и под истим условима као и 

секретар, на предлог председника Скупштине, 

на мандатни период од четири године и може 

бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да за секретара 

скупштине општине може бити постављено лице 

које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке 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 године 

или специјалистичким студијама на факултету, 

са положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од најмање 

три године.  

Председница Скупштине општине 

предложила је кандидата за заменика секретара 

Скупштине општине Параћин: Мају Остојић, 

дипл.правника из Параћина, која испуњава 

законом и статутом општине прописане услове. 

У складу са чланом 36. Пословника 

Скупштине општине Параћин, одборници 

Скупштине општине на 46. седници су се јавним 

гласањем изјаснили са 34 гласова одборника 

«за» постављење предложеног кандидата за 

заменика секретара Скупштине општине 

Параћин, што представља већину гласова од 

укупног броја одборника Скупштине општине 

(укупно 55 одборника), те је председница 

Скупштине општине константовала да је за 

заменика секретара Скупштине општине 

постављена Маја Остојић, до истека мандата 

Скупштине из текућег сазива. 

Како Маја Остојић испуњава све услове 

за постављење за заменика секретара Скупштине 

општине Параћин предвиђене Законом о 

локалној самоуправи, Статутом општине 

Параћин и Пословником Скупштине општине 

Параћин, то је у складу са чланом 40. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018) и чланом 13. Одлуке о  

 

накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини општине Параћин и платама 

функционера и службеника на положају 

(«Службени лист општине Параћин» број 

34/2019 и 38/2019), донето Решење како гласи у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-155/2021-II од 26.8.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др.закон,  47/18 и 111/21-др.закон),  члана  40. 

став 1. тачка 25. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин», број 

22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

26.8.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Уговор о купопродаји 

непокретности 

 

I 

 

Даје се сагласност на Уговор о 

купопродаји непокретности између Општине 

Параћин и Душана Зеца, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, улица Данска 45, 

стан број 11. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да, у складу са 

Одлуком скупштине општине о решавању 

стамбених потреба избеглица бр.360-63/2022-II 

од 26.8.2022. године, потпише Уговор о 

купопродаји непокретности између општине 

Параћин и Душана Зеца, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, улица Данска 45, 

стан број 11. 

 

III 
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Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1733/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др.закон и 47/18),  члана  40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин», 

број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

26.08.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Модел Aнексa III 

Уговора о  реализовању годишњег програма 

спортске организације којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Параћин у 2022. години 

 

I 

 

Даје се сагласност на Модел Aнексa III 

Уговора о реализовању годишњег програма 

спортске организације којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Параћин у 2022. години.  

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да након што 

Општинско веће донесе појединачна решења о 

одобравању годишњих и посебних програма, у 

складу са Одлуком Скупштине општине 

Параћин, потпише Уговоре о реализовању 

годишњег програма спортске организације 

којима се остварују потребе и интереси грађана 

у области спорта у општини Параћин у 

2022.години. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1731/2022-II од 26.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 
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__________________________________________ 

 

На основу члана 44. и 75. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' 

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

47/18 и 111/21-др.закон),  и члана 69. и 123. став 

2  Статута општине Параћин (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр.22/18, 4/19)  и члана 11. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. 

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

26/2021, 5/2022 и 13/2022), Општинско веће 

општине  Параћин, на седници одржаној дана 

24.8.2022. године, донело јe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену 

Финансијског плана прихода и расхода Meсне 

заједнице ''БОШЊАНЕ'' у Параћину за 2022. 

годину, коју је донео Савет ове месне заједнице   

бр.94/2022- I од 23.8.2022. године. 
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II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном 

листу општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1718/2022-III  од 24.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. и 75. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' 

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

47/18 и 111/21-др.закон),  и члана 69. и 123. став 

2  Статута општине Параћин (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр.22/18, 4/19)  и члана 11. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. 

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

26/2021, 5/2022 и 13/2022), Општинско веће 

општине  Параћин, на седници одржаној дана 

24.8.2022. године, донело јe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на III Измену 

Финансијског плана прихода и расхода Meсне 

заједнице ''ДРЕНОВАЦ'' у Параћину за 2022. 

годину, коју је донео Савет ове месне заједнице   

бр.80/2022-I од 23.8.2022. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном 

листу општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1719/2022-III  од 24.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. и 75. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' 

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

47/18 и 111/21-др.закон),  и члана 69. и 123. став  

 

2 Статута општине Параћин (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр.22/18, 4/19)  и члана 11. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. 

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

26/2021, 5/2022 и 13/2022), Општинско веће 

општине  Параћин, на седници одржаној дана 

24.8.2022. године, донело јe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на IV Измену 

Финансијског плана прихода и расхода Meсне 

заједнице ''СТУБИЦА'' у Параћину за 2022. 

годину, коју је донео Савет ове месне заједнице   

бр.96/2022-I од 23.8.2022. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном 

листу општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1717/2022-III  од 24.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 
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________________________________________ 

 



26.08.2022.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР. 14                                                  

 

19 

 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ 

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

47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине 

Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’ 

бр.22/2018, 4/2019), члана  23. Пословника о 

раду Општинског већа општине Параћин 

(‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

19.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за 

инвестиције и одрживи развој да споразумно 

раскине Уговор „Пројекат израде техничке 

документације за изградњу и реконструкцију 

објеката Опште болнице и Дома здравља 2018-

2019“ бр. 404-699-1/2018-VI-03 од 25.12.2018 

год,  закључен између Управи за инвестиције и 

одрживи развој, Параћин  и У.П.П. „Енџи“ доо 

из Параћина, Чика Љубина 5, овлашћени члан 

понуђача и чланова групе понуђача „Конинг“ 

доо из Новог Сада,Данила Киша 7, „Мега 

пројекат ипнеф“ из Смедерева, Грочанска 214, 

„“Бгарх“ из Београда, Станоја Главаша 6, Биро  
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за пројектовање„Домус“ из Параћина, Војводе 

Мишића 47., Споразумни раскид а извршиће се у 

складу са чл. 25 наведеног уговора а из разлога 

наведених у Захтеву Управе за инвестиције бр. 

400-1526/2022- VI-01 од 12.7.2022 год .и 

Захтевом групе понуђача У.П.П. „Енџи“ доо из 

Параћина и други, број Д-09/22 од 29.04.2022 

год. 

  

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1527/2022–III од   19.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ 

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

47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине 

Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’ 

бр.22/2018, 4/2019), члана  23. Пословника о 

раду Општинског већа општине Параћин 

(‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

25.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Извештај Комисије 

за оцену годишњих и посебних програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта о усвајању Захтева за допуну 

одобреног годишњег програма за 2022. годину , 

Гимнастичком клубу „ Параћин“, Аеро клуб „ 

Наша крила“, Спортском савезу општине 

Параћин, Фк „ Јединство Параћин“, 

Одбојкашком клубу „Борац“, КК“ Параћин“ и 

Омладинском кошаркашком клубу „ Параћин“,   

 

 

 

Усвајање Предлога Одлуке о одобравању или 

неодобравању  додатних средстава за 

реализацију  годишњих програма спортских 

организација којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Параћин за  2022.годину  и Модела Анекса III 

Уговора о реализовању годишњег програма 

спортске организације којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Параћин у 2022.години бр. 06-

187/2022-I од 25.8.2022.године 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-188/2022-III  од   25.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС» 

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

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

општине Параћин («Службени лист општине 

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

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин», 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној                          

19.8.2022. године доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност председнику 

општине Параћин  да донесе Одлуку о 

покретању поступка отуђења покретних ствари 

које су у својини општине Параћин. 

 

II 

 

Oвaј закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-183/2022-III од  19.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 
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