
     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

               ОПШТИНЕ ПАРАЋИН                         Број 15  

Година 18                    23.09.2022.                          Излази по потреби 

Цена 310 динара 
 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

бр.22/2018 и 4/2019) и члана 6. Одлуке о 

обележавању празника и установљавању и 

додељивању награда и других јавних признања 

(«Општински службени гласник», број 10/2002 и 

«Службени лист општине Параћин», број 

10/2017 и 19/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

23.9.2022.године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ  ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН 

 

Члан 1. 

 

Поводом 27. септембра – Празника општине 

Параћин, Скупштина општине Параћин 

ДОДЕЉУЈЕ следећа јавна признања општине 

Параћин :  

 

I ЗЛАТНУ ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН : 

 

1. ЛУКИ ИЛИЋУ, кендо борцу, предлог Ивана 

Јовановића – испред Катори клуба и групе 

грађана, због изузеног успеха постигнутог на 

балканским и европским такмичењима на којима 

је освајао златне медаље и због волонтерског 

рада у Црвеном крсту Параћин. 

 

2. АЊИ ПОПОВИЋ, стрелцу, предлог 

СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА «СФС БОРАЦ» 

ПАРАЋИН, као једном од најбољих 

стрелаца/такмичара у стрељачком клубу и 

освајачу многих награда на домаћим и 

међународним такмичењима. 

 

3. УДРУЖЕЊУ ПАРАПЛЕГИЧАРА И 

КВАДРИПЛЕГИЧАРА ПАРАЋИН (УПИК – 

Параћин), предлог Славице Јовановић, 

председнице Скупштине општине Параћин и 

Милоша Нешковића, члана Општинског већа  

 

општине Параћин. 

 

4. ДРАЖЕНКУ МИТРОВИЋУ ИЗ БЕОГРАДА, 

капитену УПИК – Параћин, предлог Славице 

Јовановић, председнице Скупштине општине 

Параћин и Милоша Нешковића, члана 

Општинског већа општине Параћин.  

 

5. TEЛЕВИЗИЈИ «КАНАЛ М» ПАРАЋИН, за 25 

година успешног рада, предлог Александра 

Михајловића, КУД «Спасовдански вез» 

Дреновац 

 

6. ДРАГАНУ СТОЈИНОВИЋУ, начелнику 

Полицијске станице у Параћину, предлог 

Председника општине Параћин, за дугогодишњи 

успешан рад и постигнуте резултате на 

сузбијању криминалитета на територији 

општине Параћин. 

 

7. ВЛАДАНУ МРКУШИЋУ, риболовцу, 

предлог Славице Јовановић, председнице 

Скупштине општине Параћин, освајање прве 

награде на међународним такмичењима и 

представљање наше општине у држави и 

Европи. 

 

II СРЕБРНУ ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН: 

 

1. СТОНОТЕНИСКОМ КЛУБУ «СФС БОРАЦ» 

Параћин, предлог Душана Јовичића, за изузетан 

дугогодишњи рад и постигнуте резултате у 

последњих 30 година рада. 

  

2. СРЕЋКУ ЗДРАВКОВИЋУ, дипл.сликар, 

професор ликовне културе, предлог Александра 

Јовановића, директора ОШ «Радоје Домановић» 

за дугогодишњи успешан рад у просвети, 

едукацији великог броја ученика којима је био 

узор. 

  

 3. АЕРОКЛУБУ «НАША КИЛА», предлог 

Славице Јовановић, председнице Скупштине  
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општине Параћин, за постигнуте резултате на 

домаћим и међународним такмичењима. 

 

III  БРОНЗАНУ ПЛАКЕТУ: 

 

1. ДРУШТВУ УЧИТЕЉА Општине Параћин, 

предлог Виолете Живковић, професора разредне 

наставе, педагошког саветника, за 15 година 

успешног рада на усавршавању учитеља, 

размени професионалног искуства и примера 

добре праксе, иновативни рад са децом и 

едукацију родитеља и подизање квалитета 

наставе млађих разреда у нашој општини. 

 

2. ГИМНАСТИЧКОМ КЛУБУ ПАРАЋИН, 

предлог Славице Јовановић, председнице 

Скупштине општине Параћин, за изузетан успех 

у раду и промоцију гимнастике. 

 

IV  НОВЧАНУ НАГРАДУ: 

 

1. ЛУКИ ИЛИЋУ, кендо борцу, предлог Ивана 

Јовановића – испред Катори клуба и групе 

грађана. 

 

2. АЊИ ПОПОВИЋ, стрелцу, предлог 

СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА «СФС БОРАЦ» 

ПАРАЋИН. 

 

 3. ДРАГАНУ СТОЈИНОВИЋУ, начелник 

Полицијске станице у Параћину и предлог 

Председника општине Параћин и Полицијске 

станице у Параћину. 

 

4. АНАСТАСИИ ГРОЗДАНОВИЋ, шахисткињи, 

предлог Шаховског клуба «Параћин». 

 

5. ЗЛАТКУ ЈОВАНОВИЋ, професор историје из 

Параћина, предлог Удружења грађана «Параћин 

мој град» Параћин. 

 

6. ДУШАНУ СПАСОЈЕВИЋУ, ученик 4.разреда 

ОШ «Ђура Јакшић» у Параћину, предлог 

учитељице Славице Обрадовић, за значајне 

резултате остварене на пливачким такмичењима. 

 

7. ДУЊИ ТАШИЋ, ученица шестог разреда ОШ 

«Момчило Поповић-Озрен», предлог пливачког 

клуба Посеидон, за значајне резултате остварене 

на пливачким такмичењима. 

 

 

 

8. ОГЊЕНУ РИСТИЋУ, ученику ОШ «Ђура 

Јакшић» у Параћину, рођен 2009.године, 

предлог одељенског старешине Марије 

Михајловић, за значајне резултате остварене на 

такмичењима у тенису. 

 

9. УЧЕНИЦИМА 7/2 РАЗРЕДА ОШ «Ђура 

Јакшић» у Параћину, предлог директорке школе, 

због неизмерног доприноса хуманитарној акцији 

у прикупљању средстава за свог друга из 

одељења Вука Васића, а ради наставка његовог 

лечења и том приликом прикупили  око 5.000 

евра помоћи као и иницирали више стотина 

послатих порука које живот значе за њиховог 

друга. Такође би новчану награду усмерили у 

фонд за лечење Вука Васића. 

 

10. НИКОЛИНИ РАДОЈЕВИЋ, пливачици 

пливачког клуба Посеидон  и ученица ОШ  

«Момчило Поповић Озрен», предлог пливачког 

клуба Посеидон, за значајне резултате остварене 

на пливачким такмичењима. 

 

11. ЂОРЂУ БОРОЈЕВИЋУ, пливачу, предлог 

пливачког клуба «Посеидон» из Параћина, 

предлог пливачког клуба Посеидон, за освајање 

награда на свим такмичењима на којима 

учествује и то углавном прве, у свим стиловима 

(на републичким и међународним) и представља 

општину Параћин у позитивном светлу. 

 

12. НЕНАДУ КОСТИЋУ, тренеру пливачког 

ватерполо клуба «Параћин», предлог граћана, 

који је својом упорношћу, трудом и залагањем 

дао велики допринос у спорту за наш Параћин и 

са ватерполо клубом постигао улазак у  Прву Б-

лигу.  

 

13. СТРЕЛЦИМА КОЈИ РАДЕ НА 

ЛАНСИРНИМ СТАНИЦАМА ЗА ОДБРАНУ 

ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, предлог члана Општинског већа, 

Душана Мијајловића. Предложени су следећи 

добитници: 

1. Љубиша и Слађана Мишић, лансирна станица 

Параћин, 

2. Здравко Анђелковић и Јелена Најдановић, 

лансирна станица Текија, 

3. Наташа и Миломир Витановић, лансирна 

станица Извор, 

4. Милица и Славомир Миленковић, лансирна 

станица Стубица, 
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5. Живојин и Момирка Светозаревић, лансирна 

станица Шалудовац, 

6. Словенка и Милија Радисављевић, лансирна 

станица Буљане, 

7. Душица и Синиша Мирковић, лансирна 

станица Плана 

8. Слађана и Мирослав Вучетић, лансирна 

станица Доње Видово, 

9. Горан и Весна Јевремовић, лансирна станица 

Сикирица 

10. Весна и Ненад Алексић, лансирна станица 

Поточац и 

11. Зоран Радовановић, лансирна станица 

Рашевица. 

 

V  ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. СЛОБОДАНУ МАТЕЈИЋУ, пензионеру из 

Параћина, предлог установе ПОЗОРИШТЕ 

«ПАРАЋИН», за посвећеност и допринос раду 

установа културе и ангажованост без накнаде за 

рад.  

 

2. НИКОЛИ ЉЕВНАИЋУ, председник 

СУБНОР-а, предлог Миљане Кнежевић, за 

дудогодишњи труд да се не забораве борци свих 

ратова, пореклом са територије наше општине. 

3. Добровољном ватрогасном друштву (ДВД), 

предлог Председника општине Параћин, за труд 

и ангажовање и посвећеност раду. 

 

VI  ПОХВАЛЕ: 

 

1. САШИ ПЕТРОВИЋУ, професору физичког 

васпитања, предлог грађана, због изузетног 

доприноса афирмацији општине Параћин кроз 

промоцију спорта, учешћем на полумаратонима 

који су одржани у различитим државама 

(Хрватска, Мађарска, Италија). 

 

2. АНАСТАСИИ ГРОЗДАНОВИЋ, шахисткиња, 

предлог Шаховског клуба «Параћин», због 

представљања града Параћина на најбољи 

могући начин, преко спорта, учешћем на више 

шаховских такмичења и освајањем првог места. 

 

3. КРИСТИНИ ВАСИЋ - КИКИ, 2012.год. 

ученици четвртог разреда основне музичке 

школе «Миленко Живковић» у Параћину, одсек 

саксофона у класи Алексе Поповића, предлог 

Бобана Васића, која је и ове године остварила 

изванредне резултате на републичким и  

 

међународним такмичењима, освајајући прве 

награде и лауреате и свирала на концертима у 

европским дворанама, на којим би јој 

позавидели и многи професионални музичари и 

свуда је поносно истицала родни град Параћин и 

у најбољем светлу представљала Србију и 

Параћин. 

 

4. САШИ МРКАЉУ, рођеном у Параћину 1978. 

године, естрадном уметнику и музичару, 

предлог Удружења естрадних уметника и 

извођача Србије, због свог залагања и личног 

доприноса на очувању и развоју области народне 

музике. 

 

5. ЗЛАТКУ ЈОВАНОВИЋУ, професору историје 

из Параћина, предлог Удружења грађана 

«Параћин мој град» Параћин, због изузетне 

посвећености хуманитарном раду (вожњом 

бициклом до далеких дестинација, давање крви, 

пливање за Часни крст) и један је од најбољих 

„амбасадора“ своје општине и човек који је 

својим делима и примером узор многим младим 

нараштајима.  

 

6. ДУШАНУ СПАСОЈЕВИЋУ, ученику 

4.разреда ОШ «Ђура Јакшић» у Параћину, 

предлог учитељице Славице Обрадовић, који се 

бави пливањем и осваја награде на многим  

такмичењима па и на републичким и представља 

општину Параћин у позитивном светлу. 

  

7. ДУЊИ ТАШИЋ, ученици шестог разреда ОШ 

«Момчило Поповић-Озрен», која се бави 

пливањем и осваја награде на многим  

такмичењима па и на републичким и представља 

општину Параћин у позитивном светлу. 

 

8. ОГЊЕНУ РИСТИЋУ, ученику ОШ «Ђура 

Јакшић» у Параћину, рођен 2009.године, 

предлог одељенског старешине Марије 

Михајловић који се бави пливањем и осваја 

награде на многим  такмичењима па и на 

републичким и представља општину Параћин у 

позитивном светлу. 

 

9. УЧЕНИЦИМА 7/2 РАЗРЕДА ОШ «Ђура 

Јакшић» у Параћину, предлог директорке школе, 

због неизмерног доприноса хуманитарној акцији 

у прикупљању средстава за свог друга из 

одељења Вука Васића, а ради наставка његовог 

лечења и том приликом прикупили  око 5.000  
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евра помоћи као и иницирали више стотина 

послатих порука које живот значе за њиховог 

друга. Такође би новчану награду усмерили у 

фонд за лечење Вука Васића. 

 

10. НИКОЛИНИ РАДОЈЕВИЋ, пливачици 

пливаког клуба Посеидон и ученица ОШ  

«Момчило Поповић Озрен» осваја награде на 

многим  такмичењима па и на републичким и 

представља општину Параћин у позитивном 

светлу. 

 

11. ЂОРЂУ БОРОЈЕВИЋУ, пливачу, предлог 

пливачког клуба «Посеидон» из Параћина, 

осваја награде на свим такмичењима на којима 

учествује и то углавном прве, у свим стиловима 

(на републичким и међународним) и представља 

општину Параћин у позитивном светлу. 

 

12. СТЕФАНУ МАРИЋУ, ДУШАНУ 

МАРИНКОВИЋУ, ВЛАДИМИРУ 

МИЛИВОЈЕВИЋУ, МЛАДЕНУ ЈОВАНОВИЋУ, 

НЕМАЊИ ГАЈИЋУ, ЗВОНКУ ЈАКОВЉЕВИЋУ 

И МАРКУ СПАСИЋУ, сви из Параћина, 

представници репрезентације Србије у малом 

фудбалу, предлог Срећка Марића из Поповца и 

групе грађана. 

 

13. АЦИ СТЕФАНОВИЋУ, поштар, предлог 

колектива због изузетне професионалности, 

одговорности, честитости и изузетног односа са 

колегама. 

 

VII   ДИПЛОМУ 

 

1. ДРАГАНУ ВАСКОВИЋУ, професор технике 

и технологије, предлог Радише Јовичића, 

директора ОШ «Вук Караџић» из Поточца, због 

изузетне посвећености раду и ангажовања у 

ваннаставним активностима са ученицима. и 

успеха на окружним и републичким 

такмичењима из своје области.  

 

2. НЕНАДУ КОСТИЋУ, тренер пливачког 

ватерполо клуба «Параћин», предлог Драгане 

Поповић из Параћина који је својом упорношћу, 

трудом и залагањем дао велики допринос у 

спорту за наш Параћин и са ватерполо клубом 

постигао улазак у  Прву Б-лигу.  

 

 

 

 

3. МАРИЈИ ПАЈИЋ, медицинској сестри из 

Параћина, предлог групе грађана, за изузетно 

залагање и стручни рад. 

 

Члан 2. 

 

Новчана награда се додељује у износу 

утврђеном решењем Општинског већа општине 

Параћин број 400-1851/2022-III од 21.9.2022. 

године и то у нето износу од по 20.000,00 динара 

по предлогу, осим за кандидате под тачком 13. 

за које се утврђује наведени износ по појединцу.  

 

Члан 3. 

 

Јавна признања општине Параћин биће 

уручена добитницима на свечаној седници 

Скупштине општине Параћин која ће се одржати 

27. септембра 2022. године. 

 

Члан 4. 

 

Ову Одлуку објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 119-62/2022-II од 23.9.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник.РС“,број 88/2017, 27/2018-др.закон, 

10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 2. и 4. Уредбе 

о критеријумима за доношење акта о мрежи 

јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 

21/2018), члана 40. Статута општине Параћин 

(''Сл. Лист општине Параћин'' бр. 22/18, 4/19), 

Скупштина општине Параћин, на седници 

одржаној дана 23.9.2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

Члан 1. 
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Одлуком о мрежи јавних предшколских 

установа на подручју општине Параћин (у 

даљем тексту: Мрежа предшколских установа) 

утврђују се број и просторни распоред 

предшколских установа, седиште и  издвојена 

одељења-објекти предшколске установе или 

други  простор, према врсти и структури 

уважавајући циљеве и принципе предшколског 

васпитања и образовања и потребу оптималног 

коришћења расположивих ресурса у установи и 

локалној заједници, у складу са географским, 

демографским, културним, економским, 

еколошким и другим карактеристикама за 

обављање делатности васпитања и образовања 

деце предшколског узраста од  шест месеци до 

поласка у основну школу. 

 

Члан 2. 

 

Делатност васпитања и образовања деце 

предшколског узраста од  шест месеци до 

поласка у основну школу  на територији 

општине Параћин  обавља ће Предшколска 

установа „Бамби“ (у даљем тексту: Предшколска 

установа). 

Мрежу  Предшколске  установе Бамби  чине : 

- објекти Предшколске установе у седишту 

- простори у основним школама ( у седишту и 

издвојеним одељењима школе) 

А)  Објекти предшколске установе у седишту: 

1. Вртић „Колибри“, у улици Николе Пашића 

33.Реализује програм неге и васпитања деце 

узраста од 6 месеци до 3 године,и програм 

предшколског васпитања и образовања на 

целодневном боравку деце од 3 године па до 

поласка у школу.  Површина објекта: 884,36 м2 , 

број група:7,  

2. Вртић „Бамби“  улица Београдска 26. 

Реализује програм неге и васпитања деце узраста 

од 6 месеци до 3 године,и програм 

предшколског васпитања и образовања на 

целодневном боравку деце од 3 године па до 

поласка у школу.  Површина објекта 1257,86 м2, 

број група: 8. 

3. Вртић „Плави зец“ улица Подгоричка бб. 

Реализује програм неге и васпитања деце узраста 

од 6 месеци до 3 године,и програм 

предшколског васпитања и образовања на 

целодневном боравку деце од 3 године па до 

поласка у школу. Број група 9 , површина 

објекта 1451,32 м2.  

 

 

4. Вртић „Гуливер“ Глождачки венац бб. 

Реализује програм неге и васпитања деце узраста 

од 6 месеци до 3 године,и програм 

предшколског васпитања и образовања на 

целодневном боравку деце од 3 године па до 

поласка у школу.  број група 6, површина 

објекта 800 м2 

Б) У седишту и у издвојеним одељењима при 

основним школамаи МЗ заједницама 

1. Припремнa предшколска група при „МЗ 4. 

Јули“ у Параћину, ул. Војводе Бојовића, 

реализује припремно предшколски програм на 

полудневном боравку ,број група: 1, површина: 

110 м2 

2. Припремнa предшколска група у 

просторијама ОШ „Ђура Јакшић“ у 

Параћину,ул. Раваничка 3, реализује припремно 

предшколски програм на полудневном боравку 

број група: 2, површина: 100 м2 

3. Припремнa предшколска група у 

просторијама ОШ „Момчило Поповић- Озрен“ у 

Параћину, ул. Глождачки венац бб, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку, број група 2,  број 

просторија: 2, површина просторија :120 м2 

4. Припремнa предшколска група у 

просторијама ОШ „Радоје Домановић“, ул. 

Кнеза Милоша 2, реализује припремно 

предшколски програм на полудневном боравку,  

број група 2, површина просторије : 60 м2 

5. Припремнa предшколска група у селу Доње 

Видово у просторијама издвојеног одељења ОШ 

„Радоје Домановић“ из Параћина, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку,  површина: 70 м2 

6. Припремнa предшколска група у селу Стрижа 

у просторијама МЗ Стрижа,  реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку, површина  55м2 

7. Припремнa предшколска група у селу 

Дреновац у просторијама школског стана ОШ 

„Бранко Крсмановић“ из Сикирице, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку,   површина: 70 м2 

8. Припремнa предшколска група у селу 

Сикирица у просторијама школског стана ОШ 

„Бранко Крсмановић“ из Сикирице, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку  површина: 90м2 

9. Припремнa предшколска група у селу 

Бусиловац, у просторијама издвојеног одељења 

ОШ „Бранко Крсмановић“ из Сикирице,  
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реализује припремно предшколски програм на 

полудневном боравку  површина:40 м2 

10. Припремнa предшколска група у селу 

Поточац у просторијама школског стана ОШ 

„Вук Караџић“ из Поточца, реализује припремно 

предшколски програм на полудневном боравку  

површина: 60 м2                        

11. Припремна предшколска група у селу 

Рашевица у просторијама школског стана ОШ „ 

Вук Караџић“ из Поточца, реализује припремно 

предшколски програм на полудневном боравку 

површина: 56 м2    

12. Припремна предшколска група у селу 

Мириловац у просторијама школског стана ОШ 

„Момчило Поповић“ из Мириловца, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку површина: 60 м2 

13. Припремна предшколска група у селу 

Клачевица у просторијама школског стана ОШ 

„Бранко Крсмановић“ из Доње Мутнице, 

реализује припремно предшколски програм на 

полудневном боравку површина : 40 м2 

14. Припремнa предшколска група у селу 

Трешњевица у просторијама школског стана 

ОШ „Вук Караџић“ из Поточца, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку  површина: 55 м2 

15. Припремна предшколска група у селу Горња 

Мутница у просторијама школског стана ОШ 

`Бранко Крсмановић` из Доње Мутнице , 

реализује припремно предшколски програм на 

полудневном боравку површина : 35 м2 

16. Припремнa предшколска група у селу 

Стубица у просторијама издвојеног одељења 

ОШ „Бранко Радичевић“ из Поповца, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку површина 60 м2 

17. Припремнa предшколска група у селу 

Буљане у просторијама издвојеног одељења ОШ 

„Бранко Радичевић“ из Поповца, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку  површина 70 м2 

18. Припремнa предшколска група у селу Доња 

Мутница у просторијама ОШ „Бранко 

Крсмановић“ из Доње Мутнице, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку, површина 85 м2 

19. Припремнa предшколска група у селу Плана 

у просторијама издвојеног одељење ОШ „Бранко 

Крсмановић“ из Доње Мутнице, реализује 

припремно предшколски програм на 

полудневном боравку површина 45м2 

 

20. Припремнa предшколска група у селу 

Главица, у просторијама издвојеног одељења 

ОШ „Стеван Јаковљевић“ из Параћина, 

реализује припремно предшколски програм на 

полудневном боравку  површина: 60 м2 

21. Припремна предшколска група у селу Чепуре 

у просторијама издвојеног одељења ОШ ''Ђура 

Јакшић'' из Параћина реализује припремни 

предшколски програм на полудневном боравку, 

површина 45 м2 

22. Припремна предшколска група у селу 

Забрега у просторијама издвојеног одељења ОШ 

''Бранко Радичевић'' из Поповца реализује 

припремни предшколски програмна 

полудневном боравку, површина 12 м2 

Припремне предшколске групе из овог члана по 

Б) реализују предшколски програм у објектима 

како је овом Одлуком утврђено са тим што је 

број деце, локација и број група променљив 

према броју уписане деце.   

 

Члан 3. 

 

У објектима предшколске установе из чл. 

2 под А), број деце се уписује по узрасним 

групама у складу са Законом, а изузетно у 

случају повећаног интересовања на упис деце на 

целодневни боравак може се уписати и већи број 

узсагласност општинског Већа опшптине 

Параћин. 

Образложени захтев за давање 

сагласности на повећани број деце подноси 

директор установе, на основу Одлуке Управног 

одбора, са тим што се мора водити рачуна да 

повећани број деце не угрожава функционисање 

групе и безбедност деце. 

 

Члан 4. 

 

Образовно васпитни рад у Предшколској 

установи „Бамби“ са седиштем у Параћину, ул. 

Николе Пашића 33  остварује се на српском  

језику.  

 

Члан 5. 

 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о 

плану мреже јавних предшколских установа са 

седиштем на територији општине Параћин за 

период од 2020. до 2025.године,односно пет 

година. 
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Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о мрежи јавних предшколских 

установа на подручју општине Параћин бр. 345-

3/2021-II од 04.11.2021. године. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу након 

добијања сагласности од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја РС и 

објављује се у „Службеном листу општине 

Параћин“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:345-1/2022-II од 23.9.2022. године 

 

Председница Скупштине општине 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 

 

На основу чланова 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, 10/2019, 

6/2020 и 129/2021), члана 32. Закона о локаној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. став 

1. тачка 13. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

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

на седници дана  23.9.2022.  године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу Школског одбора 

Основне школе ''Радоје Домановић'' у Параћину 

 

1. Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у 

Параћину и то: 

- представници локалне самоуправе: 

     1. Никола Јаћимовић из Ратара 

     2. Катарина Јевтић из Крежбинца 

     3. Маја Јовановић из Параћина 

- представници родитеља: 

 4. Јелена Миљковић из Параћина,  

 5. Тања Младеновић из Стриже,  

 6. Иванка Шљивић из Доњег Видова, 

- представници запослених: 

 

 

7. Јован Стевановић, наставник разредне наставе 

из Доњег Видова, 

8.  Милан Јовановић, наставник разредне наставе  

из Параћина,  

9. Драгана Миловановић, наставник немачког 

језика из Параћина. 

 

2. 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 Одредбама члана 115. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

којима је прописано је да Орган управљања у 

школи јесте школски одбор а одредбама члана 

116. истог закона прописано је да Орган 

управљања има девет чланова укључујући и 

председника, да га чине по три представника из 

реда запослених у установи, родитеља, односно 

других законских заступника и три представника 

на предлог јединице локалне самоуправе. 

Одредбама члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

општине Параћин прописана је надлежност 

Скупштине општине да именује и разрешава 

управни одбор установе чији је оснивач. 

Директор OШ «Радоје Домановић» у 

Параћину доставио је захтев за разрешење и 

именовање чланова Школског одбора ове школе 

због истека мандата претходног школског 

одбора са потребном документацијом везано за 

избор представника запослених и родитеља. 

Просветни инспектор је извршио надзор и 

доставио извештај број 614-12-V-17 од 

29.8.2022.године из кога се утврђује да нема 

сметњи да се предложени чланови именују у 

школски одбор ове установе, као и да су 

испуњени услови за разрешење досадашњих 

чланова.. Из реда локалне самоуправе предлог 

чланова је доставила одборничка група 

Александар Вучић – за нашу децу. 

Одбор за избор и именовања, у складу са 

својом надележносшћу прописану одредбама 

члана 79. Пословника Скупштине општине 

Параћин, разматрала је на седници одржаној 

дана 15.9.2022. године, пристигле предлоге 

овлашћених предлагача за чланове Школског 

одбора, те је предложила Скупштини општине 

Параћин да у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о 

локалној самоуправи и Статутом општине  
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Параћин донесе решење о разрешењу Школског 

одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у 

Параћину. 

Из свега напред наведоног донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-177/2022-II од 23.9.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чланова 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, 10/2019, 

6/2020 и 129/2021), члана 32. Закона о локаној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. став 

1. тачка 13. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

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

на седници дана  23.9.2022.  године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова  Школског одбора 

Основне школе ''Радоје Домановић'' у Параћину 

 

1. Именују се чланови Школског одбора 

Основне школе ''Радоје Домановић'' у Параћину 

и то :  

- представници локалне самоуправе: 

1. Милош Трандафиловић, 

2. Саша Радисављевић, 

3. Милован Митровић, 

 

- представници родитеља: 

4. Мирослав Митровић, 

5. Данијела Станимировић, 

6. Марија Михајловић, 

 

 

- представници запослених: 

7.  Јован Стевановић, наставник разредне 

наставе, 

8.  Марко Радисављевић, наставник технике и 

технологије, 

9.  Славољуб Живадиновић, наставник музичке 

културе. 

 

2. Мандат Школског одбора из тачке 1. овог 

решења траје четири године. 

3. 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 Одредбама члана 115. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

којима је прописано је да Орган управљања у 

школи јесте школски одбор а одредбама члана 

116. истог закона прописано је да Орган 

управљања има девет чланова укључујући и 

председника, да га чине по три представника из 

реда запослених у установи, родитеља, односно 

других законских заступника и три представника 

на предлог јединице локалне самоуправе. 

Одредбама члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

општине Параћин прописана је надлежност 

Скупштине општине да именује и разрешава 

управни одбор установе чији је оснивач. 

Директор OШ «Радоје Домановић» у 

Параћину доставио је захтев за разрешење и 

именовање чланова Школског одбора ове школе 

због истека мандата претходног школског 

одбора са потребном документацијом везано за 

избор представника запослених и родитеља. 

Просветни инспектор је извршио надзор и 

доставио извештај број 614-12-V-17 од 

29.8.2022.године из кога се утврђује да нема 

сметњи да се предложени чланови именују у 

школски одбор ове установе, као и да су 

испуњени услови за разрешење досадашњих 

чланова.. Из реда локалне самоуправе предлог 

чланова је доставила одборничка група 

Александар Вучић – за нашу децу. 

Одбор за избор и именовања, у складу са 

својом надележносшћу прописану одредбама 

члана 79. Пословника Скупштине општине 

Параћин, разматрала је на седници одржаној 

дана 15.9.2022. године, пристигле предлоге 

овлашћених предлагача за чланове Школског 

одбора, те је предложила Скупштини општине  

 

Параћин да у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о 

локалној самоуправи и Статутом општине 

Параћин донесе решење о разрешењу Школског 

одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у 

Параћину. 
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Из свега напред наведоног донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-68/2022-II од 23.9.2022. 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 

23.9.2022.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Ребаланс плана 

финансирања програмских активности Црвеног 

крста Параћин у 2022. години коју је донео 

Управни одбор Црвеног крста Параћин. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-1787/2022-II од 23.9.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

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

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

20. став 1. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник Републике Србије» 

бр.42/1991 и 71/1994), члана 44а Закона о 

култури («Службени гласник Републике Србије» 

број 72/2009, 13/2016 , 30/2016 - исправка 6/2020, 

47/2021 и 78/2021) и члана 40. став 1. тачка 13.  

 

Статута општине Параћин («Службени лист 

општине Параћин» број 22/2018 и 4/2019), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној дана 23.9.2022. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора установе Позориште «Параћин» 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности Милан 

Јаблановић, члан Управног одбора установе 

Позориште «Параћин», пре истека мандата, на 

лични захтев. 

 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирко Ћирковић за члана 

Управног одбора установе Позориште 

«Параћин». 

 

3. Мандат новоименованог члана Управног 

одбора траје до истека мандата Управног одбора 

именованог решењем Скупштине општине број: 

02-164/2020-II од 09.10.2020. године. 

   

4. Решење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу општине Параћин“.  

 

5. Решење доставити: разрешеном и именованом 

члану Управног одбора, Завичајном музеју 

«Параћин», Одељењу за јавне службе и архиви.  

. 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-161/2022-II од 23.9.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број : 463-10/2022-II  

Датум:23.9.2022. године 

П а р а ћ и н 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној дана 23.9.2022. године  

решавајући по захтеву Горана (Радисав) 

Марковића из Параћина, Немањина 5/А,  против 

противника предлагача Општине Параћин, коју 

заступа правобранилац општине Параћин, ради 

отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини путем непосредне погодбе уз накнаду, 

на основу члана 100. став 1. тачка 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник  РС" 

бр.72/09, 81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013, 

132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019 и 9/2020), 

члана 136.став 1. и 137.став 1. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник РС'' 

бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), 

члана 10. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту (''Службени лист општине Параћин'' 

број 19/2017 и 4/2018) и члана  40. тачка 37. 

Статута општине Параћин ("Службени лист 

општине Параћин" бр. 22/18 и 4/2019),   донела 

јe  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине општине 

Параћин непосредном погодбом и преносе у 

својину Горану (Радисава) Марковићу из 

Параћина, Немањина 5/А, ЈМБГ:0109996723222, 

уз накнаду, ради исправке граница   суседних 

катастарских парцела и то кп.бр. 2281/66 из ЛН 

6536 КО Параћин-град, следећа непокретност: 

- кат. парц.бр. 2281/101  из ЛН 6421 КО 

Параћин-град, у површини од  44м2 која цела 

мери 1.76,59 ха,  а према Елаборату геодетских 

радова исправке граница кп. бр. 2281/66 и 

2281/101 КО Параћин град који је код РГЗ- 

заведен под број 952-028-53057/2022 и према 

Пројекту геодетског обележавања  исправке 

граница кп. бр. 2281/66 и 2281/101 КО Параћин-

град , израђени од стране геодетске куће  „Гео-3“ 

Параћи  и  на које је дата Сагласност  Оделења 

за урбанизам и имовинско правне послове бр. 

353-671/2022-V-04 od 16.8.2022 год., тако да се 

део кп. бр. 2281/101 у површини  од 44м2 

припаја кп. бр. 2281/66 обе КО Параћин-град а 

све према наведеној техничкој документацији.  

2. Укупна цена грађевинског земљишта из тачке 

1. овог решења износи 233.156,00 динара 

(двестатридесеттрихиљадастопедесетшестдинар

а) према процени Пореске управе Групе за 

контролу издвојених активности малих локација 

– Параћин бр. 077-464-08-00029/2022-0000 од  

 

17.5..2022.године,  коју је  прибавилац, Горан 

Марковић из  Параћин дужан да уплати 

једнократно на рачун буџета Општине Параћин 

у року од 15 дана од дана достављања решења, а 

најкасније до закључења уговора. 

 3. Обавезује се прибавилац из тачке 1. 

диспозитива да у року од 30 дана од дана 

доношења решења закључи уговор са Општином 

Параћин - Управом за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове – Одељењем за 

урбанизам и имовинскоправне послове. 

4. Овлашћује се  начелник Одељења за 

урбанизам и имовинскоправне послове Управе 

за урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове за потписивање уговора из тачке 3. 

решења. 

5. Уколико прибавилац у року од 15 дана од 

достављања овог решења а најкaсније до 

закључења уговора у року из тачке 3. овог 

решења не изврши уплату купопродајне цене из 

тачке 2. овог решења, или не закључи Уговор из 

тачке 3.  овог решења,   решење се ставља ван 

снаге. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одељењу за урбанизам и имовинско-

правне послове обратио се Горан Марковић из 

Параћина, захтевом заведеним под бројем 463-

1/2022-V-04, дана 5. јануара 2022.године, за 

доделу дела кат.парц.бр.2281/101 КО Параћин-

град у коме наводи да је власник 

кат.парц.бр.2281/66 КО Параћин-град која се 

граничи са парцелом која је предмет 

захтева.Даље наводи да је поред кп. бр. 2281/66 

власник и кат. парцела 2281/62,63,и 65 које су 

изграђене и представљају на терену јединствен 

комплекс и да се све граниче са кп. бр. 2281/101 

и  у делу између ове парцеле и парцеле 

2218/63налази до парцеле 2281/101 у пов. од 

12м2 а са јужне стране парцела је неправилно 

формирана тако да постоји зуб који задире у кп. 

бр. 2281/66. и предлаже да се изврши исправка 

граница катастарских парцела и то на начин што 

ће се кат. парцели 2281/66 припојити  наведени 

део кп. бр. 2281/101 у пов. од око 35 м2 а да ће 

све трошкове који проистекну поводом израде 

потребне техничке документације, израде 

елабората и пројеката сносити лично и да 

прибави парцелу  уз накнаду по тржишним 

ценама. Предлаже да се спроведе одговарајући 

поступак у складу са Законом о планирању  и  
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изградњи и непосредном погодбом му се 

додели  део наведене парцеле, додајући да ће 

сносити све  трошкове поступка као и  да плати 

цену замљишта коју утврди Пореска управа,  

У поступку пре доношења решења, 

поступајући орган је по службеној дужности у 

доказном поступку прибавио: 

- копију плана кат.парц.бр. 2281/66 и 

2281/101 као и податке из ЛН за наведене 

парцеле путем портала еУправа из којих се 

утврђује да је кат.парц.бр. 2281/101 КО 

Параћин-град, површине 1.76,59 ха, градско 

грађевинско земљиште,   у јавној својини 

Општине Параћин из ЛН 6421 КО Параћин-град, 

а кат.парц.бр.2281/66 КО Параћин-град 

површине 63 м2 , градско грађевинско 

земљиште, приватна својина Горана (Радисав) 

Марковића из Параћина, Немањина 5/А, 

подносиоца захтева 

- прибављена процена Пореске управе, 

Групе за контролу издвојених активности малих 

локација Параћин, Записник број: 077-464-08-

00029/2022-0000 од 17.5.2022.године којим је 

одређена тржишна вредност за 2281/101 КО 

Параћин-град у износу 5.299,00 динара по м2,  

- Информацију о локацији Одељења за 

урбанизам и имовинско-правне послове бр. 353-

435/2022-V-04 од 10.6.2020.године из које 

произилази да се предметна парцела  налази у 

обухвату Измена Плана Генералне регулације 

насељеног места Параћин (''Службени лист 

општине Параћин'' бр. 7/2018 од 

07.03.2018.године) у просторној целини 1.0, 

основна намена : Основна  намена становање 

високе густине, да је изван површина јавне 

намене, да је могућа исправка границе са 

кат.парц.бр. 2281/66 и 2281/101 уз предходну 

израду Елабората геодетских радова на који 

сагласност даје надлежни орган . Елаборат 

спроводи служба катастра уз доказ о  решеним 

имовинско правним пословима.. 

- Потврду Агенције за реституцију број: 

446-06-021-002288/2021-01 од 15.6. 2022.године, 

у којој се наводи, да је на основу достављене 

документације утврђено, да није поднет захтев 

за враћање одузете имовине, односно 

обештећење који се односи на 

кат.парц.бр.2281/101 КО Параћин-град; 

На усменој расправи одржаној дана 

23.5.2022.године, подносилац захтева  је остао 

при захтеву за  прибављање дела  кат.парц.бр. 

2281/101 ради исправке граница са парцелом  

 

кп.бр. 2281/66 КО Параћин-град која је у 

његовом власништву и изјавио да ће 

финансирати  трошкове израдр елабората 

геодетских радова  и пројекат геодетског 

обележавања а  укупну купопродајну цену ће  

платити одједном у целости, по доношењу 

решења, најкасније до закључења уговора о 

отуђењу грађевинског земљишта. Противник 

предлагача, општински правобранилац општине 

Параћин je изјавила да  аје сагласна  отуђи део  

кат.парц.бр. 2281/101  КО Параћин-град  

површини која се буде добила након израде 

Елабората геодетских радова а у границама и 

мерама како је наведено у захтеву и на овој 

расправи а ради исправке границе са суседном  

кп.бр. 2281/66 КО Параћин-град у својини 

подносиоца захтева,  непосредном погодбом, уз 

накнаду, по процени Пореске управе,  у складу 

са чланом  68. у вези са чланом 100 став. 1 тачка 

2. Закона о планирању и изградњи. 

  Након одржане расправе предлагач је 

доставио Елаборат геодетских радова и  

Пројекат геодетског обележавања  тако да је 

преме Елаборату геодетских радова исправке 

граница кп. бр. 2281/66 и 2281/101 КО Параћин 

град који је код РГЗ- заведен под број 952-028-

53057/2022 и према Пројекту геодетског 

обележавања  исправке граница кп. бр. 2281/66 и 

2281/101 КО Параћин-град , израђени од стране 

геодетске куће  „Гео-3“ Параћи  и  на које је дата 

Сагласност  Оделења за урбанизам и имовинско 

правне послове бр. 353-671/2022-V-04 od 

16.8.2022 год., део кп. бр. 2281/101 у површини  

од 44м2 припаја кп. бр. 2281/66 обе КО Параћин-

град.На наведени елаборат сагласност је дата и 

од општинског правобранилаштва. 

На основу утврђеног чињеничног стања, 

изведених доказа и саслушања странака, 

применом члана 100. став 1. тачка 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС " 

бр.72/09, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) 

којим је прописано да: ''Грађевинско земљише у 

јавној својини се може отуђити или дати у закуп 

непосредном погодбом у случају: ....исправке 

граница суседних катастарских парцела'' и члана 

10. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту 

(''Службени лист општине Параћин'' број 

19/2017 и 4/2018) којим је прописано да: 

''Решење о располагању, односно прибављању 

грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Параћин доноси Скупштина  
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општине...'',  донето је решење како гласи у 

диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић 

__________________________________________ 

 

На основу чл.26. ст.1. тач.2, чл.27. ст.10, 

чл.28. ст.2. и чл.34. Закона о јавној својини („Сл. 

гл. РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 

113/17 и 95/18 и 153/2020), чл. 6, 10, 12. Уредбе 

о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давању 

у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања, искоришћавања других 

имовинских права као и подстицајима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гл. РС“ бр. 16/18), члана 69. став 1. тач.20. 

Статута oпштине Параћин. („Службени лист 

општине Параћин“ бр.22/18 и 4/19), члана 5.став 

3. Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у 

закуп непокретности на територији oпштине 

Параћин на којима општина има јавну својину 

(„Службени лист општине Параћин“ бр.13/19, 

28/19 и 6/2021) и Одлуком о покретању поступка 

давања у закуп дела непокретности у јавној 

својини општине Параћин у ул. Видовданска 

бр.6 и Бранка Крсмановића бр.14 у Параћину 

(„Службени лист општине Параћин“ бр.24/2021) 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, 

на седници одржаној 16.9.2022. године, донело 

је  

 

О Д Л У К У 

о споразумном раскиду Уговора о закупу 

пословног простора бр. 361-32/21-I од 

23.11.2021. 

 

1. Раскида се уговор о закупу дела 

непокретности који чини пословни простор у 

јавној својини Општине Параћин, на основу 

поднетог захтева-молбе УГ «Просветна мрежа 

035» Параћин са седиштем у улици Тодора од 

Сталаћа 2а/3  Параћин коме је дата у закуп 

канцеларија бр.15 површине 18,26 м2 која се 

налази на локацији у ул.Видовданска бр.6, 

Параћин, у објекту бр. 1 посебан део 3 на 

кат.парц.бр.3915/5 КО Параћин-град уписана у 

лист непокретности 6287 КО Параћин-град. 

 

 

 

2.  Пословни простор из тачке 1. ове Одлуке дат 

је у закуп на одређено време у ''виђеном стању'', 

на период од 3 (три) године Удружењу грађана 

Просветна мрежа 035, по спроведеном поступку 

на основу Одлуке о давању у закуп дела 

непокретности у јавној својини општине 

Параћин у ул. Видовданска бр.6 и Бранка 

Крсмановића бр.14 у Параћину бр. 464-10/2021-

III од 18.11.2021.(„Службени лист општине 

Параћин“ бр.24/2021). 

3. Посебна права и обавезе уговорних страна по 

основу раскида биће регулисана Споразумом о 

раскиду Уговора о закупу пословног простора. 

4. Овлашћује се председник да потпише 

Споразум о раскиду Уговора о закупу пословног 

простора. 

5. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Параћин“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 361-9/2022 -III од 16.9.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

 

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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 18. Одлуке 

о буџету општине Параћин за 2022. годину 

(''Службени лист општине Параћин'', бр. 26/2021, 

5/2022 и 13/2022) и захтева Управе за 

инвестиције и одрживи развој, бр.400-1777/2022-

VI-01 од 05.09.2022. године, Општинско веће 

општине Параћин на седници одржаној 7.9.2022. 

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 2022. годину, преносе се 

средства у текућу буџетску резерву са следеће 

апропријације и у износу: Раздео 6, Управа за 

инвестиције и одрживи развој, програм 1101,  
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програмска активност  1101-0003,  функција 620 

– развој заједнице, извор финансирања 01, 

апропријација економске класификације: 512000 

Машине и опрема, 500.000 динара.   

 Средства из става 1. ове тачке, у укупно износу 

од 500.000 динара, преносе се у текућу буџетску 

резерву у оквиру Раздела 5  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 као  

додатна средства за измиривање обавеза према 

републичким и локалним јавним предузећима и 

установама за сагласности на комуналну и путну 

инфраструктуру.    

 

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, Управа за инвестиције и одрживи 

развој, програм 1101, програмска активност  

1101-0003,  функција 620 – развој заједнице, 

извор финансирања 01, апропријације економске 

класификације: 424000  Специјализоване услуге, 

тако да план средстава ове апропријације за 

2022. годину износи 4.498.000 динара.   

      

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије и буџет. 

 

4. Ово решење објавити у ’’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу захтева Управе за инвестиције 

и одрживи развој, за додатним средствима, у 

укупном  износу од 500.000 динара, на име 

додатних средстава за измиривање обавеза 

према републичким и локалним јавним 

предузећима и установама за сагласности на 

комуналну и путну инфраструктуру, извршено је 

умањење позиција економске класификације 

512000 у Финансијском плану исте управе 

(функција 620). Наведена средства се 

преусмеравају на економску класификацију 

424000, програма 1101, функције 620. 

 

 

 

Пренос наведених средстава у текућу буџетску 

резерву, у укупном износу од 500.000 динара, не 

угрожава утврђене приоритете у буџету.         

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400 -1783/2022-III  од 7.9.2022. 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 

7.9.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању II 

Усклађеног ревидираног предлога годишњег 

програма Гимнастичког клуба ''Параћин'' за 

2022. годину, бр.06-198/22-I. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-199/2022-III од 7.9.2022. 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 и 101/16-др.закон,  



23.09.2022.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР. 15                                                  

 

19 
 

47/2018), члан 69. Став 1 тачка 15. Статута 

општине Параћин (''Службени лист општине 

Параћин” бр.22/18 и 4/19), члана 23. став 1. и 6. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин (”Службени лист општине Параћин", 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 7.9.2022. 

године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ да 

председник општине донесе  Решење о 

финансирању и суфинансирању 

програма/пројеката који подстичу рад 

добровољних ватрогасних друштава на 

територији општине Параћин. 

 

II 

 

Oвaј закључак објавити ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-199/2022-III од 7.9.2022. 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 и 101/16-др.закон, 

47/2018), члан 69. Став 1 тачка 15. Статута 

општине Параћин (''Службени лист општине 

Параћин” бр.22/18 и 4/19), члана 23. став 1. и 6. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин (”Службени лист општине Параћин", 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 9.9.2022. 

године, донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Текст Јавног 

позива за отуђење покретних ствари за 

подношење понуда у поступку отуђења  

 

покретних ствари - отпадног гвожђa у својини 

општине Параћин и даје се позитивно мишљење 

да председник општине Параћин, Владимир 

Милићевић, исти распише. 

 

II 

 

Oвaј закључак објавити ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-200/2022-III од 9.9.2022. 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.  
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Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин (‘’Службени лист општине Параћин'', 

бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН, на седници одржаној 

1.9.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању  II 

Усклађеног ревидираног предлога годишњег 

програма Кошаркашког клуба „Параћин“ за 

2022. годину , III Усклађеног ревидираног 

предлога годишњег програма Омладинског 

кошаркашког клуба „Параћин“, II Усклађеног 

ревидираног предлога годишњег програма 

Одбојкашког клуба „Борац“ Параћин, бр.06-

196/22-I. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-195/2022-III  од   1.9.2022. 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 

1.9.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању  I  

ревидираног предлога годишњег програма 

Одбојкашког клуба „Параћин“ за 2022. годину 

број 400-1768/2022-III од 01.09.2022.године, 

бр.06-196/22-I. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-195/2022-III  од   1.9.2022. 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 

31.8.2022.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај 

Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта о усвајању  

Другог Усклађеног ревидираног предлога 

годишњег програма за 2022. годину Фудбалског 

клуба  „ Јединство“, бр. 06-193/2022-I. 

 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-194/2022-III  од   31.8.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 
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Република Србија 

Општина Параћин 

Председник општине 

Број:02-156/2022-I                    

Датум: 29.8.2022.године                          

П а р а ћ и н 

 

 На основу члана 65. став  1. тачка 9. 

Статута општине Параћин („Службени лист 

општине Параћин“ број 22/18 и 4/19), члана 5. 

Одлуке о финансијској подршци домаћинствима 

у процесу енергетске транзиције („Службени 

лист општине Параћин“ број 20/21) и члана 11. 

став 1. Правилника о суфинансирању енергетске 

санације породичних стамбених објеката путем 

уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе 

(„Службени лист општине Параћин“ број 1/22), 

Председник општине, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за преглед, оцену и 

праћење реализације поднетих захтева 

за суфинансирање енергетске санације 

породичних стамбених објеката 

 

I Образује се Комисија за преглед, оцену и 

праћење реализације поднетих захтева за 

суфинансирање мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова (у 

даљем тексту: Комисија) као повремено радно 

тело, у саставу: 

 

1. Владимир Јанковић, дипл.економиста, 

председник Комисије, 

2. Југослав Николић, магистар машинства, 

заменик председника Комисије, 

3. Милош Константиновић, испред Управе 

Министарства рударства и енергетике, члан 

4. Марко Јовичић, дипл. инж. архитектуре, члан 

Комисије. 

5. Марко Темељковски, струковни мастер 

инжењер грађевинарства члан Комисије  

6. Весна Костић, дипл. економиста, члан 

Комисије, 

7. Маја Остојић, дипл. правник, члан Комисије, 

 

8. Оливера Антић, дипл. инж. организационих 

наука, члан Комисије,  

9. Весна Радојић, дипл. инж. заштите животне 

средине, члан Комисије,  

10. Славка Јовановић, дипл. инж. пољопривреде, 

члан Комисије,  

11. Драгана Васић, инжењер геодезије, члан 

Комисије,  

12. Тамара Димитријевић, дипл. правник, члан 

Комисије, 

13. Ана Милосаљевић,мастер просторни планер, 

члан Комисије 

14. Иван Костић, дипл. просторни планер, члан 

Комисије 

15. Никола Јовичић, дипл.менаџер, члан 

Комисије 

 

II Основни задаци Комисије нарочито 

обухватају: 

- припрему комплетне конкурсне документације 

за привредне субјекте и власнике стамбених 

објеката (текст јавног позива, неопходне 

обрасце, прилоге и др.) у складу са 

Правилником; 

- оглашавање јавних конкурса и пратеће 

документације на огласној табли и званичној 

интернет страници Општине Параћин; 

- пријем и контролу приспелих захтева; 

- рангирање приспелих захтева и избор 

пријављених привредних субјеката и 

домаћинстава; 

- објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на 

огласној табли и званичној интернет страници 

Општине, разматрање приговора на 

прелиминарну листу изабраних привредних 

субјеката и домаћинстава и доношење одлуке о 

приговору; прелиминарна ранг листа крајњих 

корисника представља основ за теренски 

обилазак Комисије; 

- доношење коначне листе изабраних директних 

корисника и предлога коначне листе изабраних 

крајњих корисника којима је признато право на 

бесповратна средства; 

- израду предлога Уговора о спровођењу 

енергетске санације и Решења о коначној листи 

директних и крајњих корисника за спровођење 

енергетске санације, а које се финансирају из 

буџета Општине. 

- и све остале послове у складу са Правилником. 
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III Теренски рад Комисије обухвата најмање два 

најављена обиласка, и то: 

- пре радова, приликом евалуације пријаве ради 

оцене почетног стања објекта и веродостојности 

података из поднете пријаве, као  и оправданост  

предложених радова на енергетској санацији;  

- након спроведених радова ради утврђивања 

чињеничног стања по пријави завршетка радова. 

 

IV Све стручне и административно-техничке 

послове за потребе реализације предвиђених 

активности обављаће чланови Комисије. 

 

V Ступањем на снагу овог решења, престаје да 

важи решење бр.02-258/2021-I од 10.12.2021. 

године. 

 

VI 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 одредбама члана 65. став 1. Статута 

општине Параћин („Службени лист општине 

Параћин“ број 22/18 и 4/19), којим је прописано 

да Председника општине у вршењу послова из 

своје надлежности доноси појединачне акте за 

које је овлашћен законом, овим статутом или 

одлуком Скупштине, да образује стручна 

саветодавна радна тела за поједине послове из 

своје надлежности и да врши и друге послове 

утврђене законом, овим статутом и другим 

актима.  

Одредбама члана 5. Одлуке о 

финансијској подршци домаћинствима у 

процесу енергетске транзиције („Службени лист 

општине Параћин“ број 20/21) прописана је 

надлежност председника општине да формира 

комисију која ће се старати о реализацији ове 

одлуке.  

Одредбама члана 11. став 1. Правилника 

о суфинансирању енергетске санације 

породичних стамбених објеката путем уградње 

соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе („Службени лист 

општине Параћин“ број 24/21) којима је 

прописана надлежност председника општине да 

формира комисију за преглед, оцену и праћење 

поднетих захтева за суфинансирање енергетске 

санације која ће спроводити све послове у вези 

спровођења поступка финансирања енергетске  

 

санације у име Општине, док су одреднама 

члана 12. истог Правилника предвиђени задаци 

надлежне комисије. 

На основу свега напред наведеног, донето 

је решење како гласи у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, 

Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ. 

__________________________________________ 
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