
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 16

Година 13 02.11.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу чл. 76. Закона о буџетском
сиситему (''Службени гласник РС,''52/09, 73/10,
101/10....99/16) и члана 32. Статута општине Параћин
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 02.11.2017. године,
разматрала је Извештај о извршењу буџета општине
Параћин за период од 01.01.2017.-30.09.2017. године,
и донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета

општине Параћин за период од 01.01.2017.-
30.09.2017. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1290 /2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана чл.59 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) и
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин,
на седници одржаноj 02.11.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Други ребаланс

Програма пословања са Финансијским планом
ЈП за коришћење и управљање пословним

простором "Пословни центар Параћин" Параћин
за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Други ребаланс

Програма пословања са Финансијским планом ЈП за
коришћење и управљање пословним простором
"Пословни центар Параћин" Параћин за 2017.

годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним
простором ''Пословни центар Параћин'', Параћин на
седници одржаној 30.10.2017. године, Oдлуке број:
355/17 и 354/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1272/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана чл.59 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) и
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин,
на седници одржаноj 02.11.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Други ребаланс
Програма субвенција ЈП за коришћење и

управљање пословним простором "Пословни
центар Параћин" Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Други ребаланс

Програма субвенција ЈП за коришћење и управљање
пословним простором "Пословни центар Параћин"
Параћин за 2017.годину, коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором ''Пословни центар Параћин'',
Параћин на седници одржаној 30.10.2017. године,
Oдлука, број:356/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1291/2017-II од 02.11.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32 Статута општине
Параћин (Сл. лист општине Параћин бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) а у вези Закључка Владе
РС 05 бр. 023-7837/2017 од 17.08.2017. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 02.11.2017. године донела је

О Д Л У К У

1. ПРИХВАТА СЕ Закључак Владе РС 05 бр.
023-7837/2017 од 17.08.2017. године и даје
сагласност да се као мера Унапред припремљеног
плана реорганизације (у даљем тексту УППР)
субјекта приватизације Холдинг Индустрија каблова
Јагодина а.д.Јагодина (у даљем тексту Друштво)
потраживања Општине Параћин према Друштву, по
основу уступљених јавних прихода - порез на зараде
са стањем на дан 31.08.2016. године са каматом до
28.02.2017. године у укупном износу од
14.784.640,69 динара, конвертује у основни капитал
Општине Параћин у Холдинг индустрија каблова
Јагодина АД, Јагодина.

2. Потраживање из тачке 1 ове одлуке по
основу уступљених прихода са стањем на дан
31.08.2016. са припадајућом каматом до 28.02.2017.г.
утврђује се у укупном износу од 14.784.640,69 дин.
од чега је главни дуг са стањем на дан 31. 08. 2016.
утврђен у износу од 11.982.102,54 динара а
припадајућа камата са стањем на дан 28.02.2017. у
износу од 2.802.538,15 динара.

3. ДАЈЕ СЕ сагласност да се потраживања
Општине Параћин настала на име камате почев од
28.02.2017. године до дана правоснажности УППР-а,
а који ће бити утврђен записником надлежне
јединице Министарства финансије- Пореске управе
конвертује у удео Општине Параћин у капитал
Друштва.

4. Ову одлуку објавити у «Службеном листу
општине Параћин».

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН
Број: 023-9/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин («Сл.лист Општине Параћин» бр.13/8,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) а у вези Закључка
Владе РС 05 бр. 023-3362/2016 од 25.03.2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној дана 02.11.2017. године, донела је

О Д Л У К У

1. ПРИХВАТА СЕ Закључак Владе
Републике Србије 05 Број: 023-3362/2016 од
25.03.2016. године и даје се сагласност да се у
случају усвајања унапред припремљеног плана
реорганизације (у даљем тексту УППР) субјекта
приватизације Грађевинског предузећа
«Мостоградња» - акционарско друштво Београд (у
даљем тексту субјект приватизације), отпишу
потраживања Општине Параћин према Субјекту
приватизације, који су уступљени приход једиднице
локалне самоуправе, доспела за период од 01.
септембра дo 31. децембра 2015. године, осим дуга
по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање, утврђена у допису Министарства
финансија Пореска управа, Сектор за наплату број:
000-433-14-1067/2016 од 13.07.2017. године, у износу
од 63.015,41 динара.

2. Прихвата се Закључак Владе Републике
Србије 05. бр. 023-3362/2016 од 25.03.2016. и даје се
сагласност да се потраживања Општине Параћин, по
основу јавних прихода који су уступљени приход
јединица локалне самоуправе, доспела са стањем на
дан 31.08.2015. год. у износу од 837.137,96 динара
конвертују у трајни улог Општине Параћин у
капиталу Субјекта приватизације, Грађевинског
предузећа «Мостоградња» - акционарско друштво
Београд, у случају усвајања УППР.

3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
Општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 023-8/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32 Статута општине
Параћин («Сл.лист Општине Параћин» бр.13/8,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) а у вези Закључка
Владе РС 05 број 023-8375/2017, од 31.08.2017,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној дана 02.11.2017. године, донела је

О Д Л У К У

1. ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе
Републике Србије дата Закључком 05 Број: 023-
8375/17 од 31.08.2017. године, и даје сагласност да се
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у поступку усвајања Унапред припремљеног плана
реорганизације (у даљем тексту УППР) субјекта
приватизације «Трајал корпорација» а.д. Крушевац (у
даљем тексту Друштво), потраживања Општине
Параћин према Друштву по основу уступљених
јавних прихода - порез на зараде са стањем на дан
31.12.2016. године са каматом, која ће бити утврђена
Записником Министарства финансија, надлежне
јединице Пореске управе, конвертује у удео
Општине Параћин у капитал Друштва.

2. ДАЈЕ СЕ сагласност да се потраживања
Општине Параћин настала у периоду после
31.12.2016. године до дана усвајања УППР-а
конвертује у трајни улог Општине Параћин у
капитал Друштва, у случају усвајања и потврђивања
УППР-а.

3. Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука
СО Параћин бр. 023-4/2016-01-II од 30.12.2016.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 023-10/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На  основу члана 137. и члана 138. Закона о
спорту (''Службени гласник РС''бр. 10/2016), члана
26. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' 14/2017), члана
10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Параћин за 2017. годину-Први ребаланс
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 9/2017 ), чл.
32 Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16).

Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној дана 02.11.2017. године донела је

О Д Л У К У
о одобравању/неодобравању додатних средстава
за реализацију годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини

Параћин за 2017. годину

I
Одобравају се додатна средства за

реализацију већ одобреног годишњег програма
спортских организација на територији општине
Параћин за 2017. годину у износу од 4.003.245,00

динара на основу Јавног обавештења објављеног на
сајту општине Параћин о покретању поступка за
достављање додатних предлога годишњих програма
у области спорта у 2017. години од 12.10.-19.10.2017.
године и на основу Предлога Одлуке стручне
комисијe за оцену годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у складу са чланом 26. став 8, 9 и 10.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 14/2017 ) и то:

II
Не одобравају се додатна средства за

реализацију већ одобреног годишњег програма
спортским организацијама који нису испунили
критеријуме одобравања програма и доделе
средстава у складу са чланом 25. став 3. и 4. и чланом
26. став 11. Правилника, и то:

1. Гимнастичком клубу „Параћин“ Параћин,
2. Карате клубу „Самурај“ Параћин,

     3. Стрељачком клубу „СФС Борац“ Параћин,
4. Стонотениском клубу „СФС Борац“ Параћин

     5. Пливачком ватерполо клубу „Параћин“
Параћин
     6. ФК „Омладински“ Параћин,
     7. ФК „Шумадија“ Трешњевица,
     8. ФК „Омладинац“ Шалудовац,
     9. ФК „Исток 63“ Плана,
   10. ФК „Хајдук“ Чепуре и
   11. ОФК „Параћин“ Параћин.

Не одобравају се додатна средства за
реализацију већ одобреног годишњег програма
спортским организацијама које немају одобрене
Годишње програме за 2017. годину у складу са
чланом 19. став 4. Правилника, и то:

     1. ОФК „Јухор 2016“ Поточац,
     2. КБК „Balkan hero“ Параћин,
     3. ФК „БСК Буљане“ Буљане и
     4. СУ „Доња Мутница ФК“ Доња Мутница



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.16___ ____ ___ 02.11.2017.4

III
Додатна средства за финансирање годишњих

програма спортских организација из поглавља I ове
одлуке планирана су Одлуком о измени и допуни
Одлуке о буџету  општине Параћин за 2017.годину
(''Службени лист општине Параћин'' бр.9/2017) на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска  класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.

IV
На основу Предлога Одлуке о

одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017.годину, од стране Стручне комисије
за одобравање програма, Скупштина општине
Параћин доноси Одлуку о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017.

V
О одобравању додатних средстава за

реализацију већ одобреног годишњег програма
Општинско веће одлучује поједниначним Решењем.
По пријему Решења о одобрењу додатних средстава
за реализацију већ одобреног програма спортскe
организацијe су дужне да у року од 8 дана од пријема
решења доставе Општинском већу Ревидирени
предлог годишњег програма за 2017. годину у складу
са висином одобрених средстава.

VI
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом о спорту и чланом 19. став 4. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин, Председник општине
закључује анекс уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је, у складу

са чл.138 став 9 Закона о спорту и чл.32. став 5
Правилника.

VII
Одобрени износ средстава за реализацију

програма преноси се организацији која реализује
програм у складу са уговором и одобреним квотама
буџета општине Параћин на посебне текуће рачуне
који ће се користити искључиво за буџетска
средства.

VIII
Исплату средстава из поглавља I ове одлуке

извршиће се на основу анекса уговора у корист
наведених спортских организација, уз захтев за
пренос средстава који се доставља Одељењу за јавне
службе и ЛЕР Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове општине Параћин.

IX
Носиоци одобрених програма из поглавља I

ове одлуке су у обавези да достављају периодичне
извештаје у року од 15 дана по истеку сваког
квартала и годишњи извештај о утрошку средстава са
пратећом документацијом Општинском већу
општине Параћин, контролу истих врши Одељење за
јавне службе и ЛЕР.

X
Одобрена буџетска средства неће бити

пренета оним носиоцима програма који нису
оправдали утрошак буџетских средстава за 2016.
годину у складу са чланом 5. и 6. Уговора о
финансирању/суфинансирању годишњих програма
из области спорта у 2016. години којима се остварује
општи интерес у области спорта у општини Параћин
у 2016. години и који нису доставили Периодични и
Завршни извештај за 2016. годину, у складу са
чланом 34. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у општиини
Параћин.

XI
Носиоци одобрених програма дужни су да

наменски користе средства поглавља I ове одлуке.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета  општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у
целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.

XII
О реализацији ове Одлуке стараће се Управа

за урбанизам, финансије, скупштинске и опшште
послове општине Параћин - Одељење за буџет и
финансије и Одељење за јавне службе и ЛЕР.
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XIII
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење наведене Одлуке,
садржан је у члану 137. и 138. Закона о спорту
(''Службени гласник РС''бр. 10/2016) и члану 26.
Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 14/2017) који прописујe да
Скупштина општине може изменити Одлуку из
члана 31. става 2. Правилника, а на основу Предлога
Стручне комисије за одобравање програма у складу
са чланом 26. Правилника.

На основу јавног обавештења о покретању
поступка за одобравање додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма број:
400-1201/2017-III од 12.10.2017. године објављеног
на сајту општине Параћин, спортске организације
доставиле су своје предлоге за додатна средства у
оквиру годишњих програма Спортском савезу
општине Параћин, који је исте доставио Општини
Параћин дана 23.10.2017. године.

После извршене ревизије додатних предлога
који се односи на додатна средства у оквиру
годишњих програма у области спорта и обаразаца
предлога програма од стране Спортског савеза
општине Параћин утврђен је коначни додатни
предлог годишњих програма и исти је достављен
Општинском већу општине Параћин.

Стручна комисија је на седници одржаној
дана 31.10.2017. године извршила административну
проверу и оценила предлоге програма за додатна
средства у складу са чланом 25. и 26. Правилника и
доставила је Општинском већу Предлог Одлуке.
Одобрено је укупно 13 програма спортских
организација, а ниje одобренo 15 програма спортских
организација који нису испунили критеријуме из
члана 25. став 3. и 4. и члана 26. Правилника по
мишљењу Стручна комисије.

У складу са чланом 12. став 8. Правилника
једној организацији у области спорта се не може
одобрити више од 20% средстава од укупне суме
средстава буџета општине Параћин у складу са
чл.138. став 4. Закона.

Такође наведеним Правилником прописано је
да се организацијама у области спорта од посебног
значаја додатна средства могу одобрити на такав
начин да укупан износ средстава не прелази 20% од
укупне суме предвиђене буџетом општине Параћин
за програме у области спорта за ту буџетску годину.

Средства за ове намене планирана су чл.10
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Параћин за 2017. годину-Први ребаланс

(''Службени лист општине Параћин'' бр. 9/2017), на
Разделу 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опшште послове, Глава 5.1,
Програмска класификација -1301, Програм 14 –
Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.

О одобравању додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењима
на основу чл.121 став 3. Закона о спорту и чл.26 став
8 Правилника. По пријему Решења о одобрењу
додатних средстава за реализацију већ одобреног
годишњег програма, спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирани предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом о спорту и чланом 19. става 4. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин, Председник општине
закључује анекс уговора о реализовању програма.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1292/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 116. и члана 117. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/17), члана 32.
Закона о локаној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07 и 83/14), члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/14 и 25/16) и обавештења
просветног инспектора број 614-34/2017-II од
24.10.2017. године,

Скупштина општине Параћин, на седници
дана 02.11. 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне музичке школе ''Миленко

Живковић'' у Параћину

1. Разрешава се члан Школског одбора
Основне музичке школе ''Миленко Живковић'' у
Параћину, представник родитеља, на лични захтев и
то:
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-Бранкице Николић из Параћина.

2. Именује се члан Школског одбора
представник родитеља и то:

- Драгана Вељковић из Параћина.

3. Изборни период именоване из тачке 2. овог
решења траје до истека мандата Школског одбора
Одновне музичке школе ''Миленко Живковић'' у
Параћину.

4. Ово решење је  коначно.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-184/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 116. и члана 117. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/17), члана 32.
Закона о локаној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07 и 83/14), члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/14 и 25/16) и обавештења
просветног инспектора број: 02-185/2017-II од
09.10.2017. године,

Скупштина општине Параћин, на седници
дана 02.11.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Машинско-електротехничке школе у

Параћину

1. Разрешава се члан Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Параћину,
представник родитеља, због престанка основа на који
је именован и то:

-Невенка Пантић из Параћина.

2. Именује се члан Школског одбора
представник родитеља и то:

- Ненад Микић из Параћина.

3. Изборни период именованог из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског

одбора у Машинско-електротехничке школе у
Параћину.

4. Ово решење коначно је у управном
поступку.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-185/2017-II од 02.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

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), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17), Решења
Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Јагодини под 09/14 број: 82-
995/2017 од 25.08.2017.године, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на основу Закључка
Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Параћин бр.82-01-74/2017-V-05 од 10.10.2017.године,
на седници одржаној 12.10.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
УСВАЈА СЕ Процена угрожености од

елементарних непогода и других несрећа за
територију општине Параћин.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-209/2017-III од 12.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                   Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места службеника
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у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места намештеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016),
као и члана 10. став 2. Одлуке о организацији
Општинских управа општине Параћин (''Службени
лист општине Параћин'' број 28/2016), Општинско
веће, на предлог Начелника управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин, дана 12.10.2017. године, усвојило је
обједињен

П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКИМ
УПРАВАМА И ОПШТИНСКОМ

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Обједињеним Правилником о организацији и

систематизацији радних места у општинским
управама и општинском правобранилаштву општине
Параћин (у даљем тексту: Правилник) уређују се
организационе јединице и њихов делокруг,
руковођење организационим јединицама, називи и
описи радних места, звања у којима су радна места
разврстана, потребан број запослених за свако радно
место, врста и степен образовања, радно искуство и

други услови за рад на сваком радном месту у
Општинским управама и општинском
правобранилаштву општине Параћин.

Процедура усвајања Правилника

Члан 2.
Предлог Правилника припрема начелник

Управе у оквиру које се обављају општи, правни или
нормативни послови и доставља га Општинском већу
на усвајање.

Поглавља правилника

Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
1. Глава I Основне одредбе
2. Глава II Oрганизација и систематизација

радних места у Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове,

3. Глава III Oрганизација и систематизација
радних места у Управи за инвестиције и одрживи
развој

4. Глава IV Oрганизација и систематизација
радних места у Општинском правобранилаштву

5. Глава V Прелазне и завршне одредбе

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

У обједињеном Правилнику су
систематизована следећа радна места:
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Укупан број систематизованих радних места
у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове је 118 и то:

-1 службеник на положају,
-105 службеника на извршилачким радним

местима
-12 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места
у Управи за инвестиције и одрживи развој је 13 и то:

-2 службеника на положају
-11 службеника на извршилачким радним

местима
-0 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места
у Општинском правобранилаштву је 3 и то:

-2 функционера
-0 службеника на извршилачким радним

местима
1 на раднoм месту намештеника

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ

Предмет уређивања

Члан 4.
Овим Правилником детаљније се уређују

посебна организациона јединица и унутрашње
организационе јединице и њихов делокруг,
руковођење унутрашњим организационим
јединицама, називи и описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан број
запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту у Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Унутрашња организација

Члан 5.
У оквиру Управе за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове општине Параћин
образују се унутрашње организационе јединице за
вршење сродних послова.

Основна унутрашња организациона јединица
је одељење.

Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица
могу се образовати уже организационе јединице:
одсеци одсеци, а унутар одсека – радне групе.

Основне унутрашње јединице

Члан 6.
Основне унутрашње организационе јединице

су:
1.Одељење за финансије и буџет

2.Одељење за локалну пореску
администрацију

3.Одељење за јавне службе и локални
економски развој

4.Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове

5.Одељење за општу управу и заједничке
послове

6.Служба за скупштинске и нормативне
послове

7.Служба за инспекцијске послове

8.У оквиру Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
организују се самостални извршиоци ван састава
основних организационих јединица и то:

1. Буџетски инспектор
2. Интерни ревизор

Посебна организациона јединица је Кабинет
председника општине.
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Организационе јединице унутар основних
унутрашњих јединица

Члан 7.
У оквиру основних организационих јединица

образују се унутрашње организационе јединице и то:
Одсеци и Радне групе.

Одсеци, Радне групе и Канцеларије
организују се према пословима који захтевају
непосредну повезаност и организациону посебност и
то:

У Одељењу  за финансије и буџет:
1.Радна група буџета
2.Радна група трезора
3.Одсек рачуноводства
4.Радна група јавних набавки

У Одељењу за локалну пореску
администрацију:

1.Одсек за утврђивање и контролу локалних
јавних прихода

2.Одсек за наплату, пореско књиговодство и
извршавање локалних јавних прихода

У Одељењу за јавне службе и локални
економски развој:

1.Одсек јавних служби
2.Одсек за вршење надзора над радом јавних

служби
3.Одсек за информатику
4.Одсек за локални економски развој,

дијаспору, мала и средња предузећа и предузетнике

У Одељењу за урбанизам и имовинско правне
послове:

1.Одсек за урбанизам
2.Одсек за обједињену процедуру у поступку

издавања грађевинске дозволе
3.Одсек за имовинско правне послове

У Одељењу за општу управу и заједничке
послове:

1.Одсек за општу управу
2.Радна група за управљање људским

ресурсима
3.Одсек за заједничке послове
4.Радна група за послове превоза

У Служби за скупштинске и нормативне
послове:

1.Радна група за нормативне послове органа
општине

2.Одсек за информисање
3.Радна група за послове информисања о раду

органа општине
4.Радна група за хитне интервенције - Кол

центар, Народна канцеларија

5. Радна група за послове протокола

У Служби за инспекцијске послове:
1.Одсек комуналне инспекције
2.Одсек за извршење аката органа општине и

општинских управа

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 8.
Управом за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове општине Параћин
руководи начелник, као службеник на положају.

Члан 9.
Радом основних и ужих организационих

јединица руководе:
- начелник Одељења/Службе,
- шеф Одсека,
- руководилац Радне групе

Члан 10.
Руководиоце организационих јединица,

распоређује начелник Управе.
Потписивање аката Општинских управа

општине Параћин врше начелници Управа, а
потписивање службених аката Управе и вођење
управног поступка врше лица којa овласте начелници
Управа.

Руководиоци организационих јединица
одлучују, доносе решења у управном поступку,
пружају стручна упутства, координирају и надзиру
рад запослених, старају се о законитом, правилном и
благовременом обављању послова из свог делокруга
и врше друге послове по налогу начелника Управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица
одговарају за свој рад начелнику Управе.

За свој рад и рад уже организационе јединице
којом руководе, руководиоци ужих организационих
јединица непосредно су одговорни руководиоцу
Одељења/Службе, у чијем саставу је унутрашња
организациона јединица.

Члан 11.
Радом Кабинета председника општине као

посебне организационе јединице руководи шеф
Кабинета.

Шеф Кабинета и запослени на радним
местима у Кабинету заснивају радни однос на
одређено време - док траје дужност председника
општине.

Шеф кабинета за свој рад одговара
председнику општине.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
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Члан 12.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
послове свог радног места и постављене радне
циљеве.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 13.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, као и радна места службеника и
намештеника.

Члан 14.
Радна места у Управи за урбанизам,

финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин су следећа:

Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине
Параћин
Звање: положај у I
групи

број службеника на
положају: 1

Опис посла: Руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад
Општинске управе; усклађује рад организационих
јединица Општинске управе и обезбеђује њено
функционисање; остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе; обавља и
друге послове у складу са законом, Статутом
општина, одлукама Скупштине општина,
Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

01-1 Начелник Одељења за финансије и буџет
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу;
припрема нацрт одлуке о буџету, ребалансу,
привременом финансирању и завршном рачуну;
руководи пословима из области планирања,
утврђивања, контроле и наплате прихода; учествује у
анализи предлога финансијских планова буџетских
корисника, врши мониторинг и евалуацију
финансијских планова по програмској методологији;
обавештава буџетске кориснике о одобреним
расположивим апропријацијама; припрема акта за
промену (преусмеравање) апропријације и
коришћење буџетске резерве; учествује у изради
квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре
на одобрене квоте; предлаже привремену обуставу
извршења за буџетске кориснике који не поштују
одобрене квоте и друге прописане норме; разматра
предлог и доноси план извршења буџета и одлучује о
захтеву за измену плана; разматра захтеве за
преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер
средстава; координира извршавање буџета; одобрава
контролисане захтеве за плаћање и трансфер
средстава; оверава дневник и главну књигу; врши
интерну контролу рачуноводствених исправа и
предузима остале контролне поступке и процедуре;
сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне
извештаје Општинском већу; одобрава обрачун
ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам;
управља преговорима о задуживању; одговоран је за
рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање
слободних новчаних средстава и обавештава о томе
Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и
девизних средстава корисника јавних средстава и
посебне наменске динарске рачуне корисницима
јавних средстава и осталим правним лицима и
другим субјектима; ближе уређује начин коришћења
средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о
коришћењу средстава; води списак буџетских
корисника; припрема и одобрава извештаје за
надлежна министарства и органе општине;
организује припремне радње за спровођење пописа;
врши израду консолидованог завршног рачуна и
сравњење пословних књига са добављачима,
буџетским корисницима и Управом за трезор;
учествује у припреми аката већег степена
сложености за потребе органа општине; организује
јавне расправе и друге облике учешћа јавности у
поступку припреме нацрта аката и одлука из
надлежности Одељења; прати спровођење
општинских одлука из области финансија и покреће
иницијативе за измену прописа и аката Скупштине
општине; доноси правилнике, упутства и друга акта
којима се детаљније уређује поступање запослених у
Одељењу; управља рачуноводственим
информационим системом; одговоран је за чување
пословних књига, рачуноводствених исправа и
финансијских извештаја и присуствује уништењу
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истих којима је прошао прописани рок чувања;
утврђује предлог захтева Министарству финансија за
одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто
текућих прихода; одобрава потписом по потреби
решења и друга акта које Одељење доноси у
управном поступку.

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

01-2 РАДНА ГРУПА БУЏЕТА

01-2-1 Руководилац Радне групе буџета
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: припрема и прати извршење
буџета и буџетских фондова, припрема нацрт Одлуке
о буџету и исти предлаже Начелнику, оверава
захтеве за промену апропријација, одобрава планове
извршења буџета и промене квота, одобрава образце
за преузимање обавеза, врши анализе и израђује
извештаје у вези са буџетом, координира радом
радне групе и обавља друге послове у складу са
Законом о буџетском систему

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

01-2-2 Буџетски планер локалних јавних прихода
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове везане за
дугорочно планирање буџета, послове припреме и
праћења извршења капиталних пројеката, предлаже и
прати задуживање локалне заједнице за капиталне
пројекте, врши евидентирање апропријација
утврђених Одлуком о буџету. Врши обраду плаћања
и евидентирање примања, води дневник, главну
књигу и одобрене помоћне књиге за сва примања и
издатке, књижи промене свих подрачуна буџета,
води евиденцију буџетских средстава по позицијама,

припрема документацију за периодичне и завршне
рачуне. Ради на припреми за унос докумената,
односно захтева за плаћање у информациони систем
трезора и обавља послове вођења званичне
евиденције о плаћањима са КРТ-а

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци

01-3 РАДНА ГРУПА ТРЕЗОРА

Опис послa: Координира радом радне групе,
обавља послове пројекције и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора, обавља послове
управљања готовинским средствима, врши
одобравање планова извршења буџета и промена
квота, одобравање образаца (предлога и захтева) за
плаћање на терет буџетских средстава, израђује
извештаје и информације у вези извршења расхода.
Одговоран је за састављање периодичних обрачуна и
завршних рачуна како за директне буџетске
кориснике тако и за консолидовани рачун трезора,
израђује извештаје о стању у овој области, обавља и
друге послове у складу са Законом. Дужан је да се
стручно усавршава у складу са потребама и
захтевима радног места. Одговоран је за законитост
послова које обавља, за свој рад и рад радне групе
одговоран је Начелнику Одељења.

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци

01-3-2 Буџетски извршилац трезора
Звање:
сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Оверава планове извршења
буџета, промене квота, обрасце за преузимања
обавеза, контролише и оверава предлоге и захтеве за
плаћање, проверава исправност документације за
исплату, проверава пријем добара и извршених
радова и услуга. Ради на пословима уноса

01-3-1 Руководилац Радне групе трезора
Звање:
сарадник

број службеника: 1
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апропријација и промена истих у трезору и ради на
одржавању система података, врши унос планова
извршења буџета и промена квота у информациони
систем трезора и води евиденцију о квотама, унос
докумената, односно захтева за преузимање обавеза
у информациони систем трезора и вођење званичне
евиденције о преузимању обавеза јединице локалне
самоуправе, обавља послове непосредног извршења
расхода, управљања дугом и друге послове у складу
са Законом. Дужан је да се стручно усавршава у
складу са потребама и захтевима радног места.
Одговоран је за законитост послова које обавља, за
свој рад одговоран руководиоцу радне групе и
Начелнику Одељења.

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци

01-4 ОДСЕК РАЧУНОВОДСТВА

01-4-1 Шеф Одсека рачуноводства
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: Координира радом Одсека, ради
на пословима билансирања и извештавања, израђује
нацрте аката из надлежности Одсека и предлаже
Начелнику Одељења правилнике и друге прописе из
ове области, израђује нацрте финансијских планова
директних буџетских корисника у сарадњи са
руководиоцем радне групе јавних набавки. Одговора
за правилно и законито вођење књиговодства,
примену прописа о материјално финансијском
пословању директних буџетских корисника.
Изврађује нацрте финансијских планова директних
корисника буџета. Прати извршавање финансијских
планова директних корисника буџета и извештава
Председника општине и општинско веће о
извршавању планова директних корисника буџета.
Обавља и друге послове у складу са Законом. Ради на
одржавању система класификације, на прописивању
интерних рачуноводствених правила, обезбеђује
методе за интерно/екстерно извештавање. Дужан је
да се стручно усавршава у складу са потребама и
захтевима радног места. Одговоран је за законитост
послова које обавља, за свој рад и рад Одсека
одговоран је Начелнику Одељења.

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на

основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци

01-4-2 Књиговођа управе
Звање: млађи
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води дневник, главну књигу и
одобрених помоћних књига за сва примања и
издатке, ради на пословима рачуноводствене
евиденције општинске имовине, основних средстава,
капиталних пројеката, станова и др.; води евиденцију
донација и других видова помоћи, отвара
финансијске картице и картице материјалних
књиговодства, врши сравњење на пописним листама,
врши затварање свих конта на крају године и ради на
састављању рачуноводствених извештаја; обавља
послове књиговодственог евидентирања
непокретности у јавној својини општине; обавља
послове процене вредности имовине применом
одговарајућих методологија, врши анализу улагања у
непокретности, припрема планове јавних
инвестиција, врши праћење учинка јавних
инвестиција, ондносно учинка и трошкова,
анилизира ефекте улагања у јавне инвестиције, путем
јавних набавки, јавно – приватног партнерства и
концесија

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци

01-4-3 Послови обрачуна
Звање:
сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Врши обрачун свих исплатних
докумената, обрачун зарада за све запослене,
изабрана, именована и постављена лица код
директних корисника буџета, за чланове сталих и
повремених радних тела органа општине, доставља
надлежним органима пријаве о плаћеним порезима и
доприносима, израђује и доставља извештаје
надлежним републичким органима у вези броја
запослених и плата запослених код директних
корисника буџета и обавља и друге послове у складу
са Законом. Дужан је да се стручно усавршава у
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складу са потребама и захтевима радног места.
Одговоран је за законитост послова које обавља, за
свој рад одговоран је Шефу Одсека и Начелнику
Одељења.

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци

01-4-4 Послови интерне контроле и ликвидатуре
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Врши контролу свих
исплативих докумената за рачуне директних
буџетских корисника, врши обрачун путних налога и
путних трошкова за запослене, изабрана именована и
постављена лица у органима општине, врши исплату
накнада комисијама, води евиденцију о утрошеном
артиклима у бифеу и обавља друге послове по налогу
шефа Одсека и Начелника Одељења. Ради на
састављању рачуноводствених извештаја, пописа и
сл. у смислу Закона о буџетском систему и Закона о
рачуноводству

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци

01-4-5 Благајник
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Врши исплату дневница, путних
трошкова, путних налога за запослене, изабрана,
именована и постављена лица у органима општине,
за чланове сталних и повремених радних тела органа
општине, свакодневно ажурира благајну, прима
готовинске уплате, води евиденцију о потрошњи
горива. Одговоран је за састављање
рачуноводствених извештаја у складу са  Законом

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

01-5  РАДНА ГРУПА ЈАВНИХ НАБАВКИ

01-5-1 Руководилац Радне групе јавних набавки –
Службеник за јавне набавке
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: Координира радом Радне групе,
израђује нацрте Планова јавних набавки и

Правилника о јавним набавкама директних
буџетских корисника и прати њихово извршење. Даје
савете и мишљења у погледу спровођења поступка
јавних набавки индиректним буџетским
корисницима, проверава исправност документације
јавних набавки индиректних буџетских корисника и
учествује у тендерским процедурама. Обавља и друге
послове у складу са Законом о јавним набавкама.
Врши припрему и прати извршење финансијских
планова директних буџетских корисника у смислу
Закона о буџетском систему. Одговоран је за
законито спровођење поступка јавних набавки
директних буџетских корисника. Подноси извештаје
извршном органу у вези извршења Планова јавних
набавки, учествује у изради Одлуке о буџету и
финансијских планова директних корисника буџета
са аспекта сагледавања потреба директних корисника
буџета за јавним набавкама, координира рад са
одговорним лицима буџета и трезора, одговоран је да
се сви поступци јавних набавки обављају
благовремено и у складу са Законом. Одговоран је за
примање и чување понуда, и пословне тајне
понуђача, дужан је да поступа у складу са
професионалним и етичким стандардима, израђује
моделе Уговора и конкурсне документације,
прегледа и оверава конкурсну документацију,
одговоран је за транспарентност поступка

Услови: стечено високо образовање
економског или правног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, лиценца за јавне набавке,
познавање рада на рачунару.

01-5-2 Извршилац јавних набавки
Звање:
саветник

број службеника : 1

Опис посла: Израђује нацрте планова јавних
набавки и правилника о јавним набавкама директних
буџетских корисника. Прати извршење плана јавних
набавки, учествује у изради и расписивању тендера у
вези јавних набавки, даје савете и мишљења о јавним
набавкама директних буџетских коринсника,
припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже
Правилнике и друге прописе из ове области
одговоран је за законито спровођење поступка јавних
набавки директних буџетских корисника. Даје савете
и мишљења у погледу спровођења поступка јавних
набавки индиректних буџетских корисника,
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проверава исправност документације јавних набавки
индиректних буџетских корисника и учествује у
тендерским процедурама. Утврђује стандарде и
припрема извештаје у складу са Законом о буџетском
систему, припрема и израђује конкурсну
документацију, припрема јавни позив, пријаве за
утврђивање квалификација понуђача и др.
Обавештава о додели Уговора, сачињава Извештај и
другу документацију везану за одређену јавну
набавку, прикупља понуде за јавне набавке мале
вредности,  спроводи поступак јавних набавки мале
вредности путем наруџбеница, прима и врши
контролу требовања за закљученим Уговорима и
спецификацијама, прима улаезне фактуре и
комплетира фактуре са требовањима, отпремницама,
пријемницама, издатницама и доставља Шефу
Одсека на оверу исправности докумената, оверену
документацију доставља финансијској служби на
ликвидирање и књижење. Води евиденцију плаћања
и прати извршења Уговора, води евиденцију о
додели јавних набавки, проверава да ли је јавна
набавка инвестиционе природе и да ли је
инвестициони план припремљен и одобрен, израђује
инвестиционо техничку документацију и припрема
конкурсну документацију, врши контролу фактура,
ситуација и изведених радова и упоређује их са
датим условима из Уговора, прима и врши контролу
требовања са закљученим Уговорима и
спецификацијама, води евиденцију плаћања и прати
извршење закључених Уговора, води евиденцију о
додели јавних набавки. Утврђује стандарде и
припрема спецификације материјала и опреме,
обезбеђује функционисање складишта као и
инвентар основних залиха, води робно
књиговодство, прима квантитативно и квалитативно
допремљену робу, евидентира, чува и испоручује
директним корисницима буџета, води евиденцију
налог о пријему и налог о издавању робе, води
картице и обавља и друге послове у складу са
Законом о јавним набавкама и Законом о буџетском
систему, а по налогу руководиоца радне групе и
Начелника Одељења. Одговоран је за законитост
спровођења поступка јавних набавки директних
корисника буџета

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три  године радног искуства у струци.

02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

02-1 Начелник Одељења за локалну пореску
администрацију
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Руководи радом Одељења.
Организује и прати континуирано, благовремено и
ефикасно извршавање послова из делокруга одељења
у складу са прописима, обједињава и усмерава рад
непосредних руководиоца и извршиоца у одељењу,
организује, обједињава и распоређује послове на
непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну
помоћ у извршавању најсложенијих послова из
делокруга Одељења.

Услови: стечено високо образовање
економског или правног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

02-2 ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И КОНТРОЛУ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Опис посла: Обавља послове утврђивања
локалних јавних прихода решењем по основу
локалних јавних прихода за физичка лица, организује
и прати достављање решења о утврђивању локалних
јавних прихода за физичка лица и књижење
задужења и уплата у пореском књиговодству за
локалне јавне приходе, обавља и друге послове по
налогу Начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

02-2-2 Инспектор канцеларијске контроле
Звање:
саветник

број службеника: 1

02-2-1 Послови утврђивања локалних јавних
прихода
Звање: саветник број службеника: 1
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Опис посла: Обавља сложене послове
канцеларијске контроле правних лица, предузетника
и физичких лица у складу са позитивним законским
прописима у поступку утврђивања обавеза локалних
јавних прихода.Води поступак утврђивања обавезе
локалних  јавних прихода. Решава по жалбама у
првостепеном поступку, води поступак за
утврђивање решењем порезa на имовину правних и
физичких лица, локалне комуналне таксе за правна
лица и предузетнике, накнаде за коришћење
грађевиснког земљишта и других накнада, пружа
стручну помоћ пореским обвезницима у примени
пореских прописа обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца

Услови: стечено високо образовање
друштвеног или шумарског смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.

02-2-3 Порески инспектор теренске контроле
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: У складу са законом обавља
послове контроле законитости у раду и правилности
испуњавања пореских обавеза од стране пореских
обвезника,  води управни поступак и припрема нацрт
решења којим се налаже отклањање утврђених
неправилности у поступку контроле, контролише
подношење пореских пријава за утврђивање
локалних јавних прихода решењем, учествује у
изради методолошких упутстава у вези пореске
контроле локалних јавних прихода, пружа основну
правну помоћ и објашњења пореским обвезницима
од значаја за испуњење пореске обавезе,
идентификује пореске обвезнике који нису у
евиденцији за локалне порезе, подноси обавештење
за покретање прекршајног поступка,учествује у
опредељивању захтева за израду, измену и допуну
софтверских подршки за  пореску контролу локалних
јавних прихода, припрема  извештаје у вези контроле
локалних јавних прихода

Услови: стечено високо образовање
економског, правног, техничког, грађевинског смера,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири

године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.

02-2-4 Порески контролор
Звање:
млађи
сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Прима, обрађује и уноси
податке из пореских пријава за локалне јавне
приходе, за које се обавеза утврђује
самоопорезивањем или решењем и то за порез на
имовину правних лица, порез на земљиште правних
лица, порез на имовину физичких лица, порез на
земљиште физичких лица, накнаде за заштиту
животне средине, комуналних такси других накнада
и такси, ажурира базу података за штампу решења,
води евиденцију о току достављања, појединачно
уноси податак о достављању

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера или техничког смера, на
менаџменту или заштити животне средине, на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит и најмање једна
година радног искуства у струци.

Опис посла: Обавља послове канцеларијске
контроле пореских обвезника; пружа стручну помоћ
пореским обвезницима у примени пореских прописа;
води поступак утврђивања обавезе јавних прихода за
порез на имовину физичких и правних лица, води
првостепени поступак по жалби; подноси
обавештења за покретање прекршајног поступка;
идентификује пореске обвезнике који нису измирили
јавне приходе,  израђује одговарајуће пореске акте и
припрема нацрте решења; припрема извештаје;
учествује у изради методолошких упутстава у вези
пореске контроле локалних јавних прихода, пружа
основну правну помоћ и објашњења пореским
обвезницима од значаја за испуњење пореске
обавезе, учествује у опредељивању захтева за израду,
измену и допуну софтверских подршки за  пореску
контролу локалних јавних прихода, припрема
извештаје у вези контроле локалних јавних прихода
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким

02-2-5 Аналитичко-порески послови пореза на
имовину
Звање: млађи саветник број службеника: 1
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струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

02-2-6 Аналитичко-порески послови осталих
локалних јавних изворних прихода
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове канцеларијске
контроле пореских обвезника; пружа стручну помоћ
пореским обвезницима у примени пореских прописа;
води поступак утврђивања обавезе за порез на
имовину физичких лица, утврђивање локалних
комуналних такси и осталих локалних јавних
изворних прихода, води првостепени поступак по
жалби; подноси обавештења за покретање
прекршајног поступка; идентификује пореске
обвезнике који нису измирили јавне приходе
израђује одговарајуће пореске акте и припрема
нацрте решења; припрема извештаје; учествује у
изради методолошких упутстава у вези пореске
контроле локалних јавних прихода, пружа основну
правну помоћ и објашњења пореским обвезницима
од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у
опредељивању захтева за израду, измену и допуну
софтверских подршки за  пореску контролу локалних
јавних прихода, припрема  извештаје у вези контроле
локалних јавних прихода

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-3 ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО
КЊИГОВОДСТВО И ИЗВРШАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

            02-3-1 Послови наплате и пореског
књиговодства локалних јавних прихода
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Идентификује пореске
обвезнике који нису измирили јавне приходе, шаље
опомене пореским дужницима и предузима радње
прописане законом ради наплате пореског дуга.
Учествује у изради методолошких и других
упутстава од значаја за наплату, учествује у
дефинисању захтева за израду измену и допуну

софтвера за потребе наплате и учествује у раду и
праћењу по поднетим захтевима за прекњижавањ и
повраћај локалних јавних прихода. Предлаже мере за
ефикаснију наплату. Обавља и друге послове по
налогу Начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).

Опис посла: Врши проверу исправности
рачуноводствених докумената пре књижења. Обавља
послове пријема и обраде извода, расправљање
непрепознатих уплата, евидентирање захтева за
повраћаја и прекњижавање, врши унос (књижење)
исправних рачуноводствених докумената, даје
обавештења пореским обвезницима о стању њихове
пореске обавезе, прима захтеве за издавање уверења
о подацима из пореског рачуноводства локалних
јавних прихода, припрема извештаје у вези пореског
рачуноводства локалних јавних прихода, учествује у
изради пореског завршног рачуна за локалне јавне
приходе. Учествује у изради методолошких
упутстава и других аката од значаја за пореско
рачуноводство

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

Опис посла: Учествује у изради планова
редовне и принудне наплате локалних јавних
прихода и прати њихово извршење, предлаже мере за
ефикаснију наплату, прати реализацију статистичких
извештаја и фискалних анализа. Oрганизује и
учествује у изради методолошког упутства за
редовну и принудну наплату локалних јавних
прихода, организује и учествује у изради
методолошког упутства и других упутстава од
значаја за наплату и пореско књиговодство,
организује и учествује у координирању и праћењу
послова и поступака израде пореског завршног
рачуна, обраде и састављања информација и

02-3-2 Послови пореског рачуноводства
Звање: виши референт број службеника: 1

02-3-3 Аналитичко-порески послови принудне
наплате
Звање: млађи саветник број службеника: 1



02.11.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.16  _17

извештаја за потребе Пореске управе и органа
локалне самоуправе, организује и учествује у
дефинисању захтева за израду и измене и допуне
софтвера за потребе наплате и пореског
рачуновдства, прати и усмерава одлучивање по
поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај
локалних јавних прихода, организује и прати
благовремено и законито извршавање послова у вези
распореда наплаћених локалних јавних прихода,
организује и учествује у дефинисању шема књижења,
непосредно организује и учествује у пословима
праћења тачности и ажурности пореског
књиговодства. Предлаже мере за ефикаснију
наплату, прати реализацију статистичких извештаја и
фиксалних анализа.

Обавља послове идентификације пореских
обвезника који нису измирили јавне приходе и
припрема предузимање мера принудне наплате у
складу са законом; израђује одговарајуће извештаје у
вези спровођења редовне и принудне наплате, прати
извршење поступка принудне наплате; прати огласе
о стечају и ликвидацији, уредно и у роковима
израђује пријаву потраживања, води евиденцију о
пријављеним потраживањима, наплати пријављених
потраживања, а у случају приговора комплетира и
доставља документацију општинском јавном
правобраниоцу ради покретања поступка пред
надлежним судовима, води првостепени поступак за
прекњижавање уплата локалних јавних прихода,
повраћаја погрешних уплата или више уплаћених
пореских обавеза и води првостепени  поступак по
жалбама на решења о принудној наплати и по налогу
другостепеног органа у поновљеним поступцима.
наплатама

Услови: стечено високо образовање
економског или правног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

02-3-4 Дактилограф-Оператер
Звање: намештеник –
четврта врста радних места

број намештеника:1

Опис посла: Уноси податке за потребе
аутоматске обраде у оквиру утврђених процедура;
врши дактилографску припрему материјала и
текстова; учествује у архивирању предмета; пaкуje
мaтeриjaл за потребе Одељења

Услови: стечено средње образовање у

трогодишњем трајању, односно III степен стручне
спреме или стечено специјалистичко образовање;
најмање шест месеци радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).

03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

03-1 Начелник Одељења за јавне службе и
локални економски развој
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Додељује радне задатке, даје
упутства и пружа стручну помоћ запосленима; врши
контролу извршавања радних задатака; врши
контролу нацрта решења и потписује решења у
управним поступцима за остваривање права из
области друштвене бриге о деци и породици,
борачко-инвалидске заштите и аката и решења из
области социјалне заштите; води управне поступке и
доноси решења у остваривању права на накнаду
трошкова вантелесне оплодње; врши надзор над
наменским трошењем буџетских средстава и
контролу и потписивање Захтева за плаћање
индиректних буџетских корисника и осталих
корисника јавних средстава; врши контролу општих
аката јавних предузећа и израду мишљења на захтеве
за промену цена комуналних услуга; врши контролу
предлога годишњих програма, измену програма
финансијских планова и извештаја јавних предузећа
и пружање савета за њихово унапређење; координира
послове из надлежности одељења у области спорта,
културе и осталих друштвених делатности, у области
права националних мањина, избеглих и расељених
лица; врши пријем потенцијалних инвеститора,
писмену комуникацију и пружање подршке
инвеститорима, као и сарадњу и пружање подршке
постојећој привреди (члан Привредног савета);
учествује у изради стратешких докумената из
области локалног економског развоја (члан радне
групе и Локалног савета за запошљавање);
контролише документе за потребе Штаба за ванредне
ситуације и учествује у раду Штаба као члан; члан је
комисија и радних група, по решењима надлежних
органа; сарађује са министарствима, Развојном
агенцијом Србије, СКГО, Регионалном агенцијом за
економски развој Шумадије и Поморавља;
координира послове у области јавно приватног
партнерства и  реализације  поверавања обављања
комуналне делатности.

Услови: стечено високо образовање
економског или правног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
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бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

03-2 ОДСЕК ЈАВНИХ СЛУЖБИ

03-2-1  Послови јавних служби
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Припрема нацрте аката из
области социјалне и здравствене заштите, спорта,
културе, туризма и осталих друштвених делатности,
а даје и правна мишљења јавним предузећима и
установама у изради општих аката: Статута и
Правилника; даје смернице, упутства и објашњења у
изради аката и изради мишљења за органе општине
на њихов захтев; израда одлука и уговора у
поступцима решавања стамбених потреба интерно
расељених лица са Косова и Метохије; члан је
комисија и радних група, по решењима надлежних
органа; Израђује и дoстaвљa извeштajе зa органе
општине. Обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења. Одговоран је за законитост рада
Одсека.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

03-2-2 Правни послови јавних служби – Саветник
за заштиту права пацијената
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Врши надзор над законитошћу
рада установа из области друштвених делатности,
чији је оснивач Општина и пружа помоћ странкама у
вези са остваривањем права из надлежности Одсека;
израђује нацрте аката који служе као стручни основ
за спровођење политике у области основног и
средњег образовања, просвете, друштвене бриге о
деци и припрема предлоге за стипендирање ученика
и студената; обавља административне послове за
потребе Комисије за доделу ученичких и
студентских стипендија, за остваривање права на
трошкове смештаја и интернатског боравка за

ученике који похађају Школу за музичке таленте;
издаје уверења о месечном приходу по члану
домаћинства за студентске и ученичке домове,
стипендије и кредите; прати законске прописе из
области локалне самоуправе и пружа стручну помоћ
и даје правна мишљења јавним предузећима и
установама у изради општих аката; израђује решења
о управном поступку за стицање статуса енергетски
угрожених купаца и достављање месечних
извештаја; спроводи послове у области јавно
приватног партнерства и  реализације поверавања
обављања комуналне делатности. Oбавља послове
заштите права пацијената по поднетим приговорима
и пружа потребне информације и савете у вези са
правима пацијената. По приговору саветник
пацијената одмах, а најкасније у року од пет радних
дана од дана подношења приговора, утврђује све
битне околности и чињенице у вези са наводима
изнетим у приговору. Након утврђивања свих
релевантних чињеница и околности, саветник
пацијената сачињава извештај, који одмах, а
најкасније у року од три радна дана, доставља
подносиоцу приговора, руководиоцу организационе
јединице и директору здравствене установе, односно
оснивачу приватне праксе. Директор здравствене
установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан
је да у року од пет радних дана од добијања
извештаја саветника пацијената, достави саветнику
пацијената обавештење о поступању и предузетим
мерама у вези са приговором; саветник пацијената
доставља месечни извештај о поднетим приговорима
директору здравствене установе, ради његовог
информисања и предузимања одређених мера у
оквиру његове надлежности; саветник пацијената
доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи
извештај Савету за здравље.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

03-2-3 Послови заштите и остваривање личних и
колективних права националних мањина
етничких група, избеглих и расељених лица
Звање: виши
референт

број службеника: 1

Опис послова: Прима захтеве, припрема све
пратеће акте, обавља теренски рад и подноси
извештаје за правдање као део техничких послова за
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комисије за доделу: стамбених јединица породицама
избеглица и расељених лица, грађевинских пакета,
пакета хране, садног материјала и др., као и
реализацију новчане помоћи Комесаријата;
странкама непосредно даје информације, пружа
помоћ у попуњавању захтева и остваривању права,
као и пријему и обради захтева странака упућених
Комесаријату; издаје потврде избеглицама за
остваривање права; сарађује са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, Центром за социјални рад,
Црвеним Крстом и другим хуманитарним
организацијама; учествује у активностима за
обезбеђивање повратка у места претходног
пребивалишта избеглих и интерно расељених лица;
учествује у активностима поводом расписаних
избора у земљи порекла избеглица и интерно
расељених лица; сарађује са другим
општинама/градовима око издавања сагласности о
пресељењу избеглица (миграција), ради укидања
статуса избеглог лица; израђује предлоге решења о
укидању статуса избеглих лица, израђује предлоге
закључака који се потписују и оверавају у
Комесаријату; помаже странкама у прибављању
документације и врши евидентирање повратника по
реадмисији за потребе Комесаријата

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-2-4 Пoслoви друштвене бриге о деци
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Доноси нацрте решења о
остваривању права на родитељски додатак,
породиљско одсуство, право на бесплатан боравак
трећег детета у дечјој установи, додатак на децу,
прaти зaкoнскe прoписe oкo утврђивaњa и прeстaнкa
прaвa, пружa пoмoћ стрaнкaмa у вeзи oствaривaњa
прaвa; обавља послове координатора интерресорне
Комисије за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и
ученику у складу са актима који регулишу ову
материју; остварује сарадњу са Министарством за
рад, запошљавање и борачка и социјална питања и
ради полугодишњу и годишњу статистику

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

03-2-5 Aдминистрaтивни пoслoви из области
друштвене бриге о деци
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Обавља административно -
техничке послове у вeзи oствaривaњa прaвa нa дeчиjи
дoдaтaк, родитељски додатак, бесплатан боравак
трећег детета у вртићима и врши oбрaду пoднeтих
зaхтeвa; уређује архиву дечјег додатка, доноси
досијеа и улаже поднете захтеве, школске потврде и
друге поднеске; вoди eвидeнциjу и eкспeдициjу
дoнeтих рeшeњa и oбaвљa пoслoвe oпeрaтeрa зa
дeчиjи дoдaтaк

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању правног, економског
смера или гимназија, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.

03-2-6 Књиговодствени послови у области
породиљског одсуства
Звање: виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Врши прeнoс срeдстaвa за
остваривање права на породиљско одсуство нa
рaчунe кoрисникa нaкнaдa; врши проверу и оверу
НЗ-1 образаца; врши обрачун накнада и електронски
подноси ППП ПД образац за породиље које су
власнице радњи; књижи извршeнe исплaтe нa
eвидeнциoнe листe; нa зaхтeв нaдлeжнoг
Министaрствa, припрeмa извeштaje o пoтрeбним и
утрoшеним срeдствимa; издаје потврде за упис
радног стажа; саставља шестомесечне и годишње
статистике.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-2-7 Послови борачко инвалидске заштите и
просвете
Звање:
сарадник

број службеника: 1

Опис послова: Води управни поступак и
израђује нацрте аката о правима на личну војну
инвалиднину ратних војних инвалида, мирнодопских
инвалида, цивилних инвалида рата и чланова
њихових породица, породичну инвалиднину и
решава о праву на инвалидски додатак за негу и
помоћ, као и друга права из ове области; врши
обрачун и израду решења за незапослене борце,
борачки додатак, накнаду за време незапослености
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(ВИ од I до IV групе), израду спискова за исплату
права на МНП и цивилних инвалида рата; врши унос
свих података у апликације „Борци Србије“ и „МНП
Web” за сваког корисника; саставља и обрађује
спискове за субвенционисани превоз ученика
средњих школа; саставља спискове за Прварице и
Вуковце и награђене ученике; води управни
поступак и израду нацрта решења за новчану помоћ
за новорођене бебе.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.

03-2-8 Послови припрема за одбрану и ванредних
ситуација
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Израђује програме рада Штаба
за В/С, процењује војне и невојне изазове, ризике и
претње и угроженост по територију Општине, План
одбране општине и учешће у изради Процене и
Плана угрожености територије општине Параћин од
елементарних непогода и других несрећа, као и
њихово ажурирање; обавља стручно-техничке
послове за потребе Штаба за ванредне ситуације;
обавља нормативно-правне послове везане за
учествовање у припреми делова нормативних аката
везаних за ванредне ситуације (наредбе, закључци,
препоруке и др.) и заштите на раду, као и здравља на
раду; ради на административно-техничким
пословима из надлежности послова припреме за
одбрану, ванредних ситуација, евиденције штете од
елементарних непогода, противпожарне заштите и
здравља на раду; учествује у припреми извештаја и
информација о утврђеном стању припрема за
одбрану и у ванредним ситуацијама, као и напроцени
штете од елементарних непогода; даје мишљења у
вези са применом прописа и општих аката из
надлежности послова ванредних ситуација, заштите
на раду, здравља на раду, противпожарне заштите.

Услoви: стечено високо образовање
економског, правног смера или одбране и заштите,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

03-3 ОДСЕК ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД
РАДОМ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

03-3-1 Шеф Одсека за вршење надзора над радом
јавних служби
Звање:
млађи
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Врши надзор над наменским
трошењем буџетских средстава, прима и контролише
захтеве за трансфер и плаћање индиректних
буџетских корисника и осталих корисника јавних
средстава; врши контролу извршења финансијских
планова и одобрених квота, као и контролу извештаја
удружења и рад у комисији за поступак доделе
средстава удружењима за реализовање програма од
јавног интереса; припрема ребаланс буџета свих
индиректних корисника и сарађује са Одељењем за
финансије и буџет; врши контролу финансијских
планова и програма рада, измена програма и
финансијских планова свих индиректних корисника,
као и контролу извештаја о раду свих буџетских
корисника; припрема буџет свих индиректних
буџетских корисника, обраду података који се
достављају Одељењу за финансије и буџет, сарађује
са члановима Општинског већа приликом израде
предлога за буџет; израђује кварталне планове
потрошње за све индиректне буџетске кориснике на
основу Решења о утврђивању квота за директне
буџетске кориснике; врши обрачун такси за издавање
употребних дозвола за Одељење за урбанизам; врши
електронско архивирање предмета одељења кроз
програм Опис; врши контролу предлога годишњих
програма, измену програма и финансијских планова
и извештаја јавних предузећа, контролу кварталних
извештаја јавних предузећа, контролу ЗИП образаца,
као и броја запослених јавних предузећа; врши
пријем странака, телефонску и писмену
комуникацију; даје упутства и пружа стручну помоћ
индиректним корисницима буџета; израђује
извештаје и обрасце Министарству финансија из
надлежности Одсека; Обавља послове надзора над
реализацијом закључених уговора о уређивању
односа у вези са обављањем комуналне делатности
или појединих послова из оквира комуналних
делатности

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера или менаџмента, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
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државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

03-3-2 Књиговодство пројеката и праћење
књиговодствене исправности финансијских
аката јавних служби
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Врши надзор и контролу
наменског трошења буџетских средстава
индиректних корисника и осталих корисника јавних
средстава; врши контролу извршења фиансијских
планова и одобрених периодичних квота за буџетска
средства индиректних корисника и осталих
корисника јавних средстава; ради са странкама ради
пружања потребних обавештења и даје упутства и
стручну помоћ из области рада индиректних
корисника и осталих корисника јавних средстава;
врши финансијско рачуноводствене послове
пројеката које финансира Европска унија, обавља
књиговодствену евиденцију свих промена, као и
обрачун и исплату зарада и накнада предвиђених
пројектом; саставља и подноси периодичне
финансијске извештаје донаторима, као и коначни
извештај по завршеној реализацији пројеката; обавља
финансијско рачуноводствене послове за Штаб за
прихват и збрињавање избеглих и интерно
расељених лица општине; уноси податке на
порталима: РИНО, Регистар запослених, Пореске
пријаве- е порези, Републички фонд за пензијско и
инвалидску заштиту, обрачун и исплата накнада;
саставља и подноси Завршни рачун за и Штаб за
прихват и збрињавање избеглих и интерно
расељених лица; врши контролу предлога програма
рада и финансијских извештаја јавних предузећа,
измене програма и финансијских планова јавних
предузећа и кварталних извештаја јавних предузећа;
учествује у састављању збирног извештаја за
надлежно Министарство; саставља и подноси
тромесечне извештаје на обрасцу 5 Штаб за прихват
и збрињавање избеглих и интерно расељених лица.

Услoви: стечено високо образовање правног,
економског смера или менаџмента, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

03-3-3 Књиговодствени и административни
послови месних заједница
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Администрира послове за МЗ
(поднеске, захтеве, изјаве, одлуке, саопштења и др),
прати промене на депо-картонима Чланова савета и
Председника Савета МЗ, а у случају промене депо-
картона и одговорног лица, припрема документацију
за ново депоновање потписа изабраног лица; у
случају ванредних послова (локални избори за савете
МЗ) ради послове на припреми избора, ради
логистику купаца и добављача за МЗ, води Регистар
запослених за МЗ кроз портале, уноси податке у
РИНО портал, израђује финансијке извештаје по
налогу органа општине и МЗ; контролише
административну и финансијку документацију за МЗ
и исту обрађује и припрема за даље спровођење

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера или
гимназије, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-3-4 Послови у области спорта
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис послова: прати реализацију усвојених
програма и финансијских планова буџетских
корисника и корисника који средства из буџета
реализују у оквиру програма и пројеката од јавног
интереса у области спорта; врши контролу наменског
трошења буџетских средстава и израђује извештаје
за Комисију за преглед и оцену годишњих и
посебних програма у области спорта и Општинско
веће о коришћењу средстава буџета општине за
финансирање потреба и интереса грађана у области
спорта; обавља техничке послове за Стручну
комисију за  преглед и оцену годишњих и посебних
програма у области спорта; учествује у поступку
припреме документације за додељивање средства за
финансирање, односно суфинансирање спортских
програма који се финансирају из буџета; прати
наменско трошење средстава у овој области;
контролише и оверава тачност књиговодствених
исправа на основу којих се подносе захтеви за
плаћање одељењу надлежном за финансије

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера или
гимназије, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-4 ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

03-4-1 Систем администратор
Звање:
саветник

број службеника: 1
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Опис посла: Обавља стручне послове у
подручју планирања развоја, одржавања и
сигурности рачунарско-комуникационе
инфраструктуре. Учествује у организовању набавке
израде и одржавања наменских пакета и база
података за кориснике, као и електронских архива.
Обавља активности на успостављању, одржавању и
развоју информационих сервиса, израђује интерне
стандарде, препоруке и правила понашања
корисника информационе инфраструктуре. Учествује
у активностима планирања развоја и одржавања
сервера, учествује у припреми и набавци уређаја за
кориснике. Планира расподелу, инсталира и
конфигурише и одржава оперативни систем. Пружа
подршку корисницима приликом рада на мрежи.
Води бригу о сигурности корисничких података.
Документује активности у вези са управљањем
сервером. Обавља и друге послове по налогу
Начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање
електротехничког, природно-математичког или
информатичког смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци

03-4-2 Оператер – администратор
Звање: виши референт број службеника: 2

Опис посла: Ради на инсталацији,
одржавању и лаком сервису хардвера; пружа помоћ
корисницима у коришћењу софтвера и хардвера;
ради на инсталацији и одржавању апликација на
доменском серверу; ради на инсталацијама и
одржавању апликација на радним станицама
корисника; ради на инсталацији и одржавању мрежне
инфраструктуре; израђује извештаје о кретању
предмета у овиру апликације ОПИС; врши Експорт
базе Матичних књига, слање у централну базу,
исправљање грешака насталих приликом уписа;
пружа помоћ уређивачима у одржавању званичне
општинске веб презентације

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању техничког,
информатичког, друштвеног и другог смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-4-3 Послови одржавања web сајта општине
Звање: виши референт број службеника: 2

Опис посла: Обавља послове одржавања web
сајта општине. Врши објављивање аката на web
презентацији општине по налогу непосредног
руководиоца

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању информатичког смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

03-5 ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ, ДИЈАСПОРУ, МАЛА И СРЕДЊА
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

03-5-1 Шеф Одсека за локални економски развој,
мала и средња предузећа и предузетнике
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Учествује у организацији
Међународног сајма привреде у Параћину; израђује
годишњи програм уређења, коришћења и управљања
пољоприврденим земљиштем у државној својини и
реализацији активности у вези са програмом;
сарађује са удружењима привредника и МСП
сектором; припрема понуде greenfield и brownfield
локација према потребама потенцијалних
инвеститора; израђује акционе планове и стратешке
документе из области локалног економског развоја и
пружа техничку подршку у изради секторских
стратешких докумената; припрема пројектне
предлога код домаћих и иностраних донатора и
пружа техничку подршку јавним предузећима и
установама у припреми документације за
аплицирање код донатора; обавља припремне
активности на представљању инвестиционих
потенцијала општине приликом посете инвеститора;
ажурира базе података; ради на организацији
едукативних програма у складу са потребама
привредних субјеката и јавних служби; сарађује са
институцијама од значаја за локални економски
развој: Министарствима, Регионалном агенцијом за
локални економски развој Шумадије и Поморавља,
Развојном агенцијом Србије, СКГО, ГИЗ; учествује у
реализацији мера активне политике запошљавања и
пружању техничке подршке за рад Локалног савета
за запошљавање.

Услови: стечено високо образовање правног,
економског или пољопривредног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
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државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

03-5-2 Студијско аналитички послови и послови
канцеларије за младе
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Учествује у организацији
међународног сајма привреде у Параћину; учествује
у изради акционих планова и стратешких докумената
из области локалног економског развоја и пружању
техничке подршке у изради секторских стратешких
докумената; ради на реализацији мера активне
политике запошљавања и пружању техничке
подршке у раду Локалног савета за запошљавање;
обавља припремне активности на представљању
инвестиционих потенцијала општине приликом
посете инвеститора; сарађује са институцијама од
значаја за локални економски развој:
Министарствима, Регионалном агенцијом за локални
економски развој Шумадије и Поморавља, Развојном
агенцијом Србије, СКГО, ГИЗ;  припрема пројектне
предлоге код домаћих и иностраних донатора и
пружа техничку подршку јавним предузећима и
установама у припреми документације за
аплицирање код донатора; сарађује са удружењима
привредника и МСП сектором; организује
едукативне програме у складу са потребама
привредних субјеката и јавних служби; припрема
понуде greenfield и brownfield локација према
потребама потенцијалних инвеститора; ажурира базе
података; припрема конкурсне документације,
учествује у реализацији јавног позива за верске
заједнице и контроли утрошених средстава; сарађује
са омладинским удружењима и организацијама

Услови: стечено високо образовање правног,
економског или пољопривредног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.

03-5-3 Економско-технички послови
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Прикупља и ажурира податке од
значаја за локални економски развој и дијаспору,
непосредо учествује у изради и реализацији пројекта.
Пружа подршку постојећој привреди, прикупља
информације, добијене податке анализира и на

основу тога даје препоруке за унапређење услова за
развој привреде у општини, развија пројектне идеје у
конкретне пројекте у складу са усвојеним
стратешким документима у области привредног
развоја. Сарађује са Привредним саветом општине,
прикупља примедбе МСП, разматра и предлаже
начин решавања ради унапређења услова за
пословање у локалној заједници, израђује нацрте
аката из области привредног развоја општине,
овлашћен је да води регистар инвеститора у писаном
и електронском облику

Услови: стечено високо образовање
друштвеног, саобраћајног, техничког смера, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

03-5-4  Послови пријема аката за регистрацију
предузетника
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Прима захтеве за регистрацију
предузетника; врши електронску обраду података из
поднете документације и упис у програмско решење;
прослеђује примљене захтеве АПР-у; доставља акте
предузетницима; доставља обрађене податке АПР-у;
обавештава предузетнике о измени прописа из
области личног рада; издаје уверења по службеној
дужности; обавља послове родне равноправности у
Управи.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

04-1  Начелник Одељења за  урбанизам и
имовинско правне послове
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Припрема материјале за
Комисију за планове; припрема документацију за
израду урбанистичких планова у сарадњи са
Комисијом за планове; ради на планирању,



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.16___ ____ ___ 02.11.2017.24

организацији и надзору рада Одељења; израђује
нацрте аката за потребе органа општине; врши
контролу извршавања задатака у Одељењу, Планира,
усмерава и надзире рад Одељења, пружа стручну
помоћ запосленима и врши најсложеније послове из
делокруга Одељења. Одговоран је за законито,
правилно и благовремено вршење послова у
Одељењу којим руководи. Организује рад у
Одељењу и стара се о благовременом законитом
обављању послова који су поверени Одељењу.
Припрема планове и програме рада и врши контролу
извршавања задатака, пружа стручну помоћ, даје
упуства и мишљење запосленима за извршавање
радних задатака и врши контролу извршавања
задатака, учествује у изради нацрта аката за потребе
органа општине

Услови: стечено високо образовање
архитектонског, грађевинског, правног смера или
просторни планер, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-2 ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

04-2-1 Шеф Одсека за урбанизам
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Води управни поступак и
израђује нацрте аката из надлежности Одсека,
учествује у поступку издавања локацијске дозволе, у
изради грађевинске дозволе, издаје обавештња за
формирање парцеле, припрема документацију
потребну за израду урбанистичког плана, израду
концепта и одлукe o приступању изради и доношењу
урбанистичког плана, у сарадњи са Комисијом за
планове. Спроводи акта Комисије за планове,
припрема материјале за потребе органа општине  и
Комисију за планове. Доставља податке о раније
изграђеним објектима инвеститора на територији
општине, на којој ће се градитити или се гради
објекат, са свим расположивим подацима о тим
објектима лицу овлашћеном за вођење Регистра
инвеститора.  Координира рад Одсека за урбанизам,
прати извршавање радних налога од стране
запослених у Одељењу

Услови: стечено високо образовање
архитектонског, грађевинског, правног смера или
просторни планер, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним

студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-2-2  Послови озакоњења
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води управни поступак и
израђује нацрте аката из области озакоњења објеката,
издаје уверења о старости објеката

Услови: стечено високо образовање
грађевинског, друштвеног или техничког смера, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

04-2-3 Пoслoви припрeмe пoдaтaкa зa озакоњење
објеката
Звање:
сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Врши припрeму потребне
документације у поступку озакоњења објеката,
oбaвљa гeoдeтскe пoслoвe ради идентификације
објеката и парцела, учествује у припреми извода из
урбанистичких планова, издаје уверења о старости
објеката

Услoви: стечено високо образовање
геодетског, грађевинског или друштвеног смера, на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.

04-2-4 Администратор географског
информационог система и послови озакоњења
објеката
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Прикупља податке, обрађује их
и врши њихово уношење у базу географског
информационог система, обавља послове оператера.
Учествује у припреми докумената за озакоњење
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објеката. Води потребне евиденције и обавља
административне послове у поступку озакоњења
објеката

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског, техничког,
правног или геодетског смера, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.

04-2-5 Административни и оператерски послови
Одсека за урбанизам
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Обавља административне
послове за потребе Одељења, обавља послове
оператера и послове озакоњења објеката

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

04-2-6 Општи пoслoви урбaнизмa
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Изрaђуje нацрте аката из
надлежности Одељења, припрема нацрте Одлука за
скупштину општине и општинско веће, изрaђује
нацрте извeштaja и других аката из дeлoкругa рaдa
Одeљeњa, примa зaхтeвe стрaнaкa и предлаже начин
рeшaвaња у упрaвнoм пoступку. Припрема
документацију и израђује нацрт решења за
скупштине станара. Спроводи и обавља послове
регулативе одвијања јавног саобраћаја на територији
општине, оверава редове вожње за линијски превоз
путника на територији општине и прати регулативу
саобраћајне сигнализације, издаје решења за
раскопавање улица, обавља послове везане за такси
превоз, издавање одобрења за обављање делатности
такси превоза, издавање ИД картона за такси возила
и возаче и води регистар кровних ознака

Услoви: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-3  ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

04-3-1 Шеф Одсека за спровођење обједињене
процедуре у поступку издавања грађевинске
дозволе
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за ефикасно
спровођење обједињене процедуре у поступцима за
издавање локацијских услова; издавање грађевинске
дозволе; пријаву радова; издавање употребне
дозволе; за прибављање услова за пројектовање,
односно прикључење објеката на инфраструктурну
мрежу; за прибављање исправа и других докумената
које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за
изградњу објеката, односно за издавање локацијских
услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе
надлежности општине, као и обезбеђење услова за
прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис
права својине на изграђеном објекту. Израђује
нацрте аката из надлежности Одсека, прати
извршавање радних налога од стране запослених у
Одељењу

Услови: стечено високо образовање
архитектонског, грађевинског, правног смера или
просторни планер, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-3-2 Урбанистички  и послови процене утицаја
пројеката на животну средину
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Врши увид у планска
документа, израђује нацрт информације о локацији и
других аката,  прибавља сагласности имаоца јавних
овлашћења, израђује локацијске услове. Води
управни поступак и израђује нацрте аката из
надлежности Одсека и врши друге послове у области
урбанистичког уређења општине. Обавља послове
превентивних мера заштите животне средине,
засноване на изради студија и спровођењу
консултација уз учешће јавности и анализи
алтернативних мера, са циљем да се прикупе сви
потребни подаци и предвиде штетни утицаји
одрђених пројеката на живот и здравље људи, флору
и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж,
материјална и културна добра и узајамно деловање
ових чинилаца, утврђује и предлаже мере којима се



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.16___ ____ ___ 02.11.2017.26

ови штетни утицаји могу спречити, смањити или
отклонити имајући у виду изводљивост тих
пројеката, а за пројекте за које је орган локалне
самоуправе надлежан за вођење поступка процене
утицаја на животну средину

Услови: стечено високо образовање
архитектонског, природно-математичког смера или
просторни планер, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-3-3 Грађевински послови
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Врши контролу усаглашености
техничке документације са локацијским условима,
израђује нацрт акта о издавању грађевинске дозволе,
израђује нацрт потврде о пријави радова, израђује
нацрт акта о издвању употребне дозволе, прибавља
потребне сагласности имаоца јавних овлашћења.
Израђује нацрте аката из надлежности Одсека

Услови: стечено високо образовање
грађевинског, архитектонског или друштвеног смера,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

04-3-4 Систем администратор Одсека
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Води централни регистар,
координира са јавним предузећима, објављује
урбанистачке планове и друга документа у траженим
гласилима и на сајту општине. Учествује у
активностима припреме и набавке уређаја за
кориснике. Планира расподелу, инсталира и
конфигурише и одржава оперативни систем у
Одсеку. Пружа подршку корисницима приликом
рада на мрежи. Води бригу о сигурности
корисничких података. Изрaђуje нацрте аката и
спрoвoди прoписe у oблaсти jaвнoг грaдскoг
сaoбрaћaja, јавних сaoбрaћajних пoвршинa, израђује
нацрте oдoбрeњa зa рaскoпaвaњe jaвних пoвршинa,
нацрте oдoбрeњa за заузећа јавних површина,

рeгулисaњe и oдвиjaњe jaвнoг и мируjућeг
сaoбрaћaja, хoризoнтaлнe и вeртикaлнe
сигнaлизaциje, дaje сaглaснoст нa рeдoвe вoжњe
сaoбрaћajних прeдузeћa и oбaвљa другe пoслoвe у
oблaсти сaoбрaћaja

Услови: стечено високо образовање
електротехничког, природно-математичког,
саобраћајног или информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

04-3-5 Административни и оператерски послови
Одсека за спровођење обједињене процедуре у
поступку издавања грађевинске дозволе
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Обавља административне и
оператерске послове за потребе Одсека.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

04-4 ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

04-4-1  Имoвинско-правни послови
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води поступак и припрема
решења о експропријацији, деекспропријацији,
административном преносу непокретности; o
конверзији, води поступак утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта; води поступак и закључује
споразуме о накнади за експроприсану непокретност;
води поступак отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води
поступак отуђења грађевинског земљишта
непосредном погодбом; води поступак прибављања
неизграђеног земљишта у јавној својини; води
поступак враћања земљишта, изузимања земљишта
које је одређено као јавно грађевинско; води
поступка поништавања решења о изузимању;
припрема решење о утврђивању права коришћења;
води поступак по захтевима странака за враћање
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сеоских утрина и пашњака; прима на записник
споразум о накнади и обезбеђењу друге
непокретности; поступа по замолницама других
органа; припрема решења о утврђивању права
коришћења грађевинског земљишта ранијим
сопственицима; утврђује престанак права коришћења
земљишта; одлучује по приговорима странака;
организује увиђај на терену у сарадњи са службом за
катастар непокретности; предлаже надлежним
органима доношење одговарајућих општих и
појединачних аката потребних за ефикаснији рад на
овим пословима; прибавља по службеној дужности
неопходну документацију; води првостепени
управни поступак; доставља управна акта јавном
правобраниоцу; припрема закључивање споразума о
накнади; одређује вештачење; сарађује са Комисијом
општине за отуђење и давање у закуп општинског
земљишта; прикупља понуде, води записник на
отварању понуда, издаје оверене преписе решења
поступајућег органа; води евиденције о кретању
предмета од подношења захтева до архивирања

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-4-2 Пoслoви евиденције и управљања
имовином
Звање: самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води евиденцију о
непокретностима које користе органи општине, јавна
предузећа и установе, води евиденцију терета на
непокретностима, обавља послове преузимања
непокретности стечене наслеђем, уговором или
другим правним послом; прибавља потребну
документацију и саставља записнике о стању
непокретности; издаје податке из евиденције о
имовини; припрема нацрте одлука и уговора о
прибављању, отуђењу и давању у закуп, односно,
располагању имовином; прикупља документацију за
упис имовине у одговарајуће јавне регистре и
прикупљене податке доставља надлежном органу
ради уписа; води јединствени регистар
непокретности у јавној својини општине; води и
ажурира портфолија имовине у јавној својини
општине; врши процену стања имовине општине;
даје предлоге за инвестиционо и текуће одржавање;
прати реализацију инвестиција; учествује у

припреми плана јавних инвестиција; припрема
анализе, информације, извештаје и друге стручне и
аналитичке материјале из делокруга Одељења

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

04-4-3 Управни послови у области управљања
пословним простором
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља стручне и
административне послове из области прибављања,
отуђења и давања у закуп пословног простора,
припреме предлога за давање у закуп пословног
простора у јавној својини општине Параћин,
предлога за давање у закуп пословног простора од
стране носиоца права коришћења, предлога по
захтевима закупаца и корисника у вези са
одобравањем извођења радова на адаптацији и
инвестиционом одржавању простора и признавањем
уложених средстава, предлога по решењима
Агенције за реституцију о враћању пословног
простора бившим власницима односно њиховим
законским наследницима и спровођење свих
активности након предаје простора и државину,
предлога за отказ уговора, информација и извештаја
у вези са пословним простором, сачињавања уговора,
анекса и споразума из области пословног простора,
достављање података Агенцији за реституцију и
Републичкој дирекцији за имовину Републике
Србије, предлагање извођења радова на адаптацији и
санацији пословног простора, праћење наплате
потраживања и сачињавање извештаја са предлог
мера, вођење евиденције о достављеним средствима
обезбеђења плаћања и предлагање њихове
реализације, достављање података општинском
правобранилаштву са предлогом за покретање
судских поступака против закупаца и корисника
пословног простора за наплату потраживања и
исељење, вођење евиденције о пословном простору,
праћење реализације уговорних обавеза закупаца и
корисника пословног простора у погледу коришћења
и одржавања пословног простора и одржавања
пословног простора, примопредаја пословног
простора, сачињавање записника и обавештења
јавним предузећима и установама, месним
заједницама и другим  корисницима o променама
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закупаца односно корисника пословног простора,
обавља стручне послове за потребе комисија за
прибављање, отуђење и давање у закуп
непокретности у јавној својини општине Параћин, и
њених корисника; обавља послове везане за
поступање са трајно одузетим и уклоњеним
предметима у поступку инспекцијског надзора,
оносно спроводи продају трајно одузетих возила у
складу са Законом, припрема акта из области
поступања са одузетим или уклоњеним предметима,
обавља стручно-оперативне и административне
послове и припрема документацију за процену и
јавну продају предмета одузетих и уклоњених у
поступку инспекцијског надзора у складу са законом
и одлукама органа општине; припрема анализе,
информације, извештаје и друге стручне и
аналитичке материјале из делокруга Одељења.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

05 OДEЉEЊE ЗA OПШТУ УПРAВУ И
ЗAJEДНИЧКE ПOСЛOВE

05-1 Начелник Одељења за општу управу и
заједничке послове
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Планира, усмерава и
координира рад и врши најсложеније послове у
Одељењу, пружа стручну помоћ запосленима и врши
кoнтрoлу над извршaвaњем зaдaтaкa из делокруга
Одељења; обавља стручне послове у поступку избора
кандидата и запошљавања; врши планирање и развој
кадрова у органима општине; обавља стручне
послове у вези са планирањем организационих
промена у органима општине; развија систем
оцењивања рада службеника, систематско праћење
постигнућа службеника, унапређивање мотивације
службеника; врши анализу, процену и припрему
предлога годишњег Програма посебног стручног
усавршавања службеника и предлога финансијског
плана за његово извршавање; организује, реализује и
врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног
усавршавања; стара се да се превозне услуге
обављају у складу са Правилником и даје предлоге за
припрему програма набавке службених возила;
организује послове везане за спровођење избора и
врши другe пoслoвe по налогу начелника Управе

Услови: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

05-2 ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ

05-2-1 Послови грађанских стања
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води првостепени управни
поступак и доноси решења везана за лични статус
грађана: о накнадном упису у матичну књигу, о
исправци уписа у књизи држављана, о промени
личног имена, о дозволи за склапање брака преко
пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и
др.; води првостепени управни поступак ако
прописима није одређено који је орган управе
стварно надлежан за решавање у одређеној управној
ствари; припрема решења о извршавању управних
аката правних лица, када она нису законом
овлашћена да их сама извршавају; издаје уверења о
животу за кориснике иностраних пензија; издаје
уверења о породичном стању за запослене у
иностранству; израђује извештаје о стању решености
предмета управног поступка; издаје уверења о којима
се не води службена евиденција; организује израду
„Службеног листа општине Параћин“.

Услови: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

05-2-2 Матичар
Звање:
млађи
саветник

број службеника: 1

Опис посла: води првостепени управни
поступак и доноси решења о исправци или
поништају уписа у матичним књигама, обавља
матичне послове у вези уписа чињенице рођења,
закључења брака и чињенице смрти у матичне
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књиге; врши надзор над вођењем матичних књига и
обавља послове вођења матичних књига рођених,
венчаних, умрлих и књиге држављана; води
одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси
податке из матичних књига у Централни систем за
електронску обраду и складиштење података и
чување другог примерка матичних књига; чува
изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних
књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне
књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о
формирању и чувању документације и матичне
архиве

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

05-2-3 Заменик матичара
Звање: Виши референт број службеника: 5

Опис посла: обавља матичне послове у вези
уписа чињенице рођења, закључења брака и
чињенице смрти; обавља послове вођења матичних
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге;
издаје изводе из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје
уверења о држављанству; стара се о формирању и
чувању документације и матичне архиве

Услoви: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање
послова матичара.

05-2-4 Шeф мeснe кaнцeлaриje Својново, Поточац,
Рашевица, Трешњевица, Чепуре, Шавац,
Главица, Давидовац, Стрижа, Плана и
Мириловац
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: обавља послове пријемне
канцеларије за општинску управу, административно
техничке и друге послове за зборове грађана које
организују органи општине, пружа стручну помоћ у

поступку изјашњавања грађана за месни
самодопринос, прикупља статистичке и друге
податке, пружа стручну и другу помоћ месним
заједницама, обавља послове фотокопирања за
потребе грађана, врши послове доставе писмена
органа општине и општинске управе физичким и
правним лицима.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног или природно-математичког смера, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.

05-2-5 Шeф мeснe кaнцeлaриje Бусиловац, Доње
Видово, Дреновац, Сикирица, Поповац, Буљане,
Стубица, Извор, Доња Мутница, Горња Мутница и
Лебина
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: обавља послове пријемне
канцеларије за општинску управу, административно
техничке и друге послове за зборове грађана које
организују органи општине, пружа стручну помоћ у
поступку изјашњавања грађана за месни
самодопринос, прикупља статистичке и друге
податке, пружа стручну и другу помоћ месним
заједницама, обавља послове фотокопирања за
потребе грађана, врши послове доставе писмена
органа општине и општинске управе физичким и
правним лицима.

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

05-2-6 Послови правне помоћи
Звање:
млађи
саветник

број службеника: 1

Опис посла: пружа правну помоћ грађанима
који имају пребивалиште или раде на подручју
општине за потребе остваривања њихових права,
обавеза и правних интереса сачињавањем писаних
поднесака, уговора, тестамената, овлашћења и друго;
даје усмене правне савете грађанима који имају
пребивалиште или раде на подручју града за потребе
остваривања њихових права, обавеза и правних
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интереса; прати законску и подзаконску регулативу и
друге прописе; предузима мере за ефикасније
пружање правне помоћи грађанима, врши
објављивање службених аката Управе на Огласној
табли и обавља друге послове по налогу Начелника
Одељења.

Услoви: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

05-2-7 РАДНА ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

05-2-7-1 Руководилац Радне групе за управљање
људским ресурсима
Звање: сарадник број службеника: 1

Опис посла: Пружа стручну помоћ
запосленима Општинских управа у обављању
послова из области управљања људским ресурсима;
припрема нацрт Кадровског плана и праћење
његовог спровођења у органима; врши анализу описа
послова и радних места у органима општине и
њихово разврставање у звања; припрема нацрт
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места; обавља послове у
поступку распоређивања и одређивања
коефицијената за плату и припрема појединачне акте
из области радних односа; обрађује и комплетира
акте и води персонална досијеа; обавља послове
везане за пријављивање на здравствено и пензионо
осигурање запослених, постављених и изабраних
лица у органима општине; води кадровске и друге
евиденције из области радних односа службеника и
намештеника; издаје уверења о радном статусу
запослених и постављених лица; обавља послове
везане за ажурирање дела Јединственог и Посебног
бирачког списка за подручје општине Параћин и
обавља послове везане за спровођење избора

Услови: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.

05-2-7-2 Канцеларијски послови Радне групе за
управљање људским ресурсима
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Стара се о документацији за
доношење решења из области радних односа, о
уредности документације за доношење решења о
прековременом раду и слободним сатима и доставља
решења из области радних односа запосленима;
обавља административне и техничке послове пријема
и класификације решених предмета, одлагања,
архивирања и развођења аката из области управљања
људским ресурсима; учествује у пословима везаним
за спровођење избора

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког
или прехрамбеног смера, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.

05-3 ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

05-3-1 Шеф Одсека за заједничке послове
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Организује и планира рад
Одсека, пружа стручну помоћ и упутства
службеницима и намештеницима у Одсеку и надзире
њихов рад; oрганизује рад Општинског услужног
центра; стара се о благовременом објављивању аката
на огласној табли; врши контролу обезбеђења и
одржавања објеката општине; врши контролу рада на
одржавању хигијене у објектима општине; обавља
административне и техничке послове припреме,
обраде и уноса података у систем за АОП ради
ажурирања јединственог бирачког списка и обавља
послове везане за спровођење избора; сачињава
одговарајуће информације и извештаје

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског или правног
смера, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

05-3-2 Послови картотеке и архиве
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Прима захтеве странака;
евидентира – заводи поднеске кроз електронску
евиденцију; организује доставу формираних
предмета до надлежних обрађивача; води интерну
доставну књигу; даје информације странкама у вези
рада органа општине; врши приjeм прeдмeтa зa
aрхивирaњe и срeђуje прeдмeтe пo aрхивским и
клaсификaциoним знaцимa у архиви општинске
управе; врши развођење архивске грађе пo
кaртицaмa, издaje прeдмeтe из aрхивe, вoди aрхивску
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књигу.
Услoви: стечено средње образовање у

четворогодишњем трајању eкoнoмскoг, прaвнoг,
техничког смeрa или гимнaзиjа, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.

05-3-3 Пријем и експедиција поште
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Разврстава пошиљке и
евидентира их кроз књиге; преузима пошиљке из
Поште Србије и доставља пошиљке назначеним
извршиоцима и лицима на положају у органима
општине; прима пошту од извршиоца и лица на
положају у органима општине, евидентира пошту
кроз књиге и доставља припремљене пошиљке
Пошти Србије; прима и шаље пошиљке преко
службе Пост експрес; обавља и другe пoслoвe пo
нaлoгу Шeфa Одсека и Начелника Одељења, за свој
рад одговоран је Шефу Одсека и Начелнику
Одељења

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког,
прехрамбеног смера или гимназија, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

05-3-4 Домар
Звање: намештеник –
четврта врста радних места

број намештеника:
1

Опис посла: Врши oбeзбeђeњe згрaдe
Општинских управа; одржaвa канцеларијску опрему
и намештај у згради; стaрa сe o oдржaвaњу урeђaja,
машина и инстaлaциja у згрaди; у току грејне сезоне
врши укључење и искључење грејања; одговоран је
за противпожарну заштиту зграде Општинских
управа.

Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем техничког, машинског или електро
смера, или стечено специјалистичко образовање
односно V степен стручне спреме, најмање једна
година радног искуства у струци.

05-3-5 Дактилограф
Звање: Намештеник – пета
врста радних места

број намештеника:
1

Опис посла: Oбaвљa дaктилoгрaфскe и
оператерске пoслoвe за потребе Одељења

Услoви: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства.

05-3-6 Послови копирања за грађане
Звање:
намештеник –
четврта врста
радних места

број службеника: 1

Опис посла: Фотокопира материјал и акта,
слаже и спаја сложени материјал и доставља обрађен
материјал корисницима; стара се о исправности
фото-копир апарата и рационалном коришћењу
репроматеријала; води евиденцију о количини
умноженог материјала; одржава средства за
умножавање материјала

Услoви: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању, односно III степен стручне
спреме, најмање једна година радног искуства у
струци.

05-3-7 Телефониста
Звање:
намештеник
– пета врста
радних места

број намештеника: 1

Опис посла: успоставља телефонске везе
преко централе; води књиге евиденције
међуопштинских телефонских разговора; стара се о
исправности телефонских уређаја

Услови: стечено образовање за рад у трајању
од две године, односно основно образовање са
стеченом или признатом стручном оспособљеношћу
I или II степена стручне спреме, најмање шест
месеци радног искуства

05-3-8 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕВОЗА

05-3-8-1 Руководилац Радне групе за послове
превоза
Звање:
Намештеник –
четврта врста
радних места

број намештеника: 1

Опис посла: координира радом Радне групе,
стара се да се услуге превоза врше у складу са
Правилником, да се уредно воде књиге возила,
утврђује и реализује дневни распоред превоза, стара
се да се води уредна евиденција о утрошку горива,
пређеној километражи, оствареним ефективним
часовима рада и о времену чекања за свако
појединачно возило и сваког возача, извештава
Председника општине о стању возног парка,
укупном броју пређених километара, времену
чекања, утрошку горива по возилу, корисницима
услуга превоза, као и о другим питањима од значаја
за обављање превозничких услуга у складу са
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Правилником, разматра све примедбе и предлоге
корисника услуга, одговоран је за техничку
исправност возила у возном парку општинске управе

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању саобраћајног смера,
најмање једна година радног искуства у струци,
положен возачки испит ''Б'' категорије, положен
државни стручни испит.

05-3-8-2 Возач путничког возила
Звање: Намештеник –
четврта врста радних места

број намештеника:
2

Опис посла: управља моторним возилом и
превози путнике за потребе органа општине; стара се
о техничкој исправности возила којим управља; води
евиденције о употреби моторног возила и пређеној
километражи; води евиденције о потрошњи горива и
мазива; води евиденције о замени делова и гума и
предаји дотрајалих замењених делова и гума;
отклања мање кварове на возилу; обавља прање и
чишћење моторног возила.

Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем или четворогодишњем трајању
техничког смера, најмање једна година радног
искуства у струци, положен возачки испит ''Б''
категорије.

06 СЛУЖБA ЗА СКУПШТИНСКЕ И
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

06-1 Начелник Службе за скупштинске и
нормативне послове
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: Организује, усклађује и планира
рад у Служби, стара се о благовременом и
квалитетном извршавању радних задатака
запослених, обавља најсложеније послове у Служби
и одговоран је за стручно обављање послова у
Служби; кooрдинирa рaд сa Нaчeлницимa Одeљeњa,
припрeмa плaнoвe и прoгрaмe рaдa Службе,
обезбеђује да се активности у Служби одвијају по
плану и отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду; организује припрeму сeдница органа
општине и њихових радних тела; припрема нацрте
аката које доносе органи општине и њихова радна
тела; врши проверу усклађености предлога Одлука
које се разматрају и усвајају на седницама Већа са
законом и подзаконским актима који третирају
област која је предмет предлог Одлуке; пружа
стручну и административно-техничку помоћ
одборницима у Скупштини општине; обавља стручне
и административне послове у вези са поднетим
захтевима за оцену уставности и законитости аката
које донесе органи општине и њихова радна тела;

прати ток седница Скупштине, предлоге, ставове и
мишљења изнета на седницама, као и резултате
гласања; контролише израду аката за објављивање у
„Службеном листу општине Параћин“ и “Службеном
гласнику Републике Србије“; учествује у изради
предлога аката, амандмана и других материјала од
значаја за рад одборника и запослених у Служби;
прикупља податке од значаја за рад запослених у
Служби; сарађује са Начелницима других
Одељења/Служби у Управи поводом одржавања
седница Већа, радних тела Скупштине и Скупштине;
одржава редовне састанке са запосленима у Служби,
надгледа рад запослених у Служби, бележи и
документује активности запослених у периоду за
оцењивање и припрема извештај о оцењивању
запослених службеника који доставља руководиоцу
Управе; даје правна мишљења органима општине и
њиховим радним телима у сарадњи са руководиоцем
организационе јединице на чију се надлежност
мишљење односи; обавља стручне послове у вези са
завођењем самодоприноса, референдума и
покренутом народном иницијативом;

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, дипломирани менаџер, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).

06-2 РАДНА ГРУПА ЗА НОРМАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

06-2-1 Послови припреме и обраде седница и
аката органа општине
Звање:
сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Врши стручну припрему
седница органа општине, дневног реда, припрема
седнице радних тела скупштине, учествује у
њиховом раду, прирема и обрађује акте сталних
радних тела; припрема и израђује записнике са
седница органа општине и сталних радних тела
скупштине општине и стара се о одборничким
питањима; води евиденције о одржаним седницама
органа општине; израђује нацрте аката за именовања
и разрешења, помаже одборницима у формулисању
амандмана; прати прописе за које је надлежна
општина и иницира усаглашавање аката са насталим
променама, у сарадњи са надлежним
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одељењима/службама израђује нормативна акта за
потребе органа општине; стара се о законитости
аката које доносе органи општине. Указује на
усклађеност, односно неусклађеност аката са
позитивним прописма; по поднетом захтеву даје
мишљење Општинском већу и председнику општине
о законитости правних аката које доносе у сарадњи
са руководиоцем Радне групе и припрема са
руководиоцем Радне групе мишљење које даје
Комисија за прописе; за акте скупштине  припрема
мишљење комисије о актима скупштине општине

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.

06-2-2 Умнoжaвaњe мaтeриjaлa зa пoтрeбe органа
општине
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Oбавља послове умножавања и
паковања материјала за седнице Општинског већа и
Скупштине општине Параћин, води евиденцију о
утрошеном материјалу, врши достављање материјала
за седнице органа општине, благовремено указује на
потребну набавку или поправку апарата за
умножавање материјала; фотокопира акте других
одељења и служби у општинским управама по
одобрењу начелника службе, уколико се тиме не
ремети поступак умножавања материјала наведених
колегијалних органа.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању електротехничког смера
или гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

06-2-3 Послови техничке припреме седница
органа општине
Звање: намештеник –
четврта врста радних места

број намештеника:
1

Опис посла: Обавља послове техничке
припреме седница органа општине и општинске
управе по упутствима руководиоца радне групе;
обавља и друге послове по налогу руководећих
запослених.

Услoви: стечено средње образовање
економског, техничког и другог смера у
трогодишњем трајању, односно III степен стручне
спреме, најмање шест месеци радног искуства у
струци.

06-3 ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

06-3-1 Шеф Одсека за информисање
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Осмишљава и израђује
информативни материјал и информише и обавештава
грађане о раду локалне самоуправе, и донетим
Одлукама, даје саопштења за јавност о раду органа
општине и општинске управе у писаном и
електронском облику; обавља послове који се односе
на благовремено информисање грађана о раду органа
општине и Општинске управе.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

06-3-2 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ
ИНФОРМИСАЊА О РАДУ ОРГАНА
ОПШТИНЕ

06-3-2-1 Шеф Радне групе
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: обавља послове припреме
информативних прилога о раду органа општине и
општинске управе и донетим Одлукама у писаном и
електронском облику, даје саопштења за јавност о
раду органа општине и општинске управе, уређује
информативне прилоге који се припремају у радној
групи и одговоран је да се прилози припремају у
складу са Законом, потписује информативне прилоге
који се припремају у радној групи

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

06-3-2-2 Послови информисања
Звање:
виши
референт

број службеника: 3

Опис посла: Обавља послове припреме и
обраде информативних прилога о раду органа
општине и општинске управе и донетим Одлукама у
писаном и електронском облику, по упутствима
руководиоца Радне групе доставља овако
припремљене материјале средствима јавног
информисања
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Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног, техничког и
другог смера или гимназија, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци.

06-4 РАДНА ГРУПА ЗА ХИТНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – КОЛ ЦЕНТАР, НАРОДНА
КАНЦЕЛАРИЈА

06-4-1 Руководилац Радне групе
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: обавља стручне, оперативне,
аналитичке и саветодавне послове у циљу
успостављања комуникације председника општине и
органа општине са грађанима, сарађује са државним
органима, службама, институцијама, удружењима и
организацијама, помаже решавање проблема грађана,
о поднетим захтевима извештава Председника
општине; прима пријаве грађана, правних лица и
предузетника које се односе на рад јавних предузећа
и предузетника који обављају комуналну делатност и
на основу поднетих пријава даје налоге за отклањање
недостатака надлежним службама и одговорним
лицима у овим предузећима и Служби за
инспекцијске послове и прикупља повратне
информације о извршењу налога; подноси извештаје
о извршењу наложених мера Председнику општине и
органима општине.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног, техничког, саобраћајног смера или
заштите животне средине, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

06-4-2 Послови контроле и технички послови
Радне групе
Звање: сарадник број службеника: 1

Опис посла: Врши контролу над
извршавањем налога који су по пријавама грађана,
правних лица и предузетника наложени јавном
предузећу, предузетнику који обавља комуналну
делатност и Служби за инспекцијске послове.
Проверава да ли је налог извршен у остављеном року
и обавештава надлежне службе; Обaвљa
aдминистрaтивнe, техничке и оператерске пoслoвe зa
потребе Радне групе

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.

06-4-3 Оператер-администратор Радне групе
Звање:
виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Обавља административне и
оператерске послове за потребе Радне групе

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању техничког,
информатичког, друштвеног и другог смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

06-4-4 Теренски послови Радне групе
Звање:
намештеник-
пета врста
радних места

број службеника: 1

Опис посла: Управља службеним моторним
возилом којим је задужен зa потребе радне групе,
обавља и друге послове по налогу руководиоца радне
групе и Начелника службе.

Услoви: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства у струци, положен возачки
испит ''Б'' категорије.

06-5 РАДНА ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ
ПРОТОКОЛА

06-5-1 Руководилац Радне групе за послове
протокола
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Организује протокол приликом
протоколарних посета општини Параћин, приликом
организовања разних манифестација у општини,
доделе јавних признања и приликом посете
делегације општине Параћин другој општини/граду у
земљи или иностранству и друге протоколарне
послове; обавља послове пријема странака који се
обраћају извршним органима општине; обaвљa
тeхничкo-сeкрeтaрскe пoслoвe за потребе извршних
органа општине; води евиденцију примљених
поклона функционера.

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

06-5-2 Оператер-администратор Радне групе за
послове протокола
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: Обавља оператерске и
административне послове за потребе Радне групе.

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању техничког,
информатичког, друштвеног и другог смера или
гимназија, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.

07 СЛУЖБA ЗA ИНСПEКЦИJСКE ПOСЛOВE

07-1 Начелник Службе за инспекцијске послове
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: припрема планове (месечне,
годишње) и програме рада Службе за инспекцијске
послове; учествује у изради Одлука и других општих
аката из области инспекцијских послова; врши
контролу извршавања задатака радника Службе за
инспекцијске послове; припрема извештаје,
информације, студије и елаборате, потписује акта из
надлежности Службе, уколико другим прописом није
одређено да их потписује друго лице. Одговоран је за
благовремено, правилно и законито обављање
послова из делокруга Службе.

Услoви: стечено високо образовање правног,
техничког смера или официр полиције на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање најмање пет
година радног искуства на инспекцијским
пословима.

07-2 Правни и општи пoслoви у oблaсти
инспeкциjскe службe
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: врши израду нацрта решења и

захтева за покретање прекршајног, кривичног и
других поступака из области послова Службе за
инспекцијске послове; припрема и обрађује предмете
по жалбама на решења радника Службе за
инспекцијске послове; учествује у изради нацрта
Одлука и других општих аката из области послова
Службе за инспекцијске послове; даје стручна
упутства радницима Службе за инспекцијске
послове; доставља извештаје о извршавању послова
Службе за инспекцијске послове

Услoви: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

07-3 Инспектор за заштиту животне средине
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: врши послове инспекцијског
надзора над применом и спровођењем закона и
прописа којима је уређена област заштита животне
средине; врши послове инспекцијског надзора над
применом и спровођењем закона и прописа којима је
уређена област заштите од буке, управљања отпадом,
хемикалијама и другим прописима; сачињава
записник на терену, доноси решења, закључке,
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка,
подноси пријаве за привредни преступ и кривичне
пријаве; припрема месечне, кварталне и годишње
извештаје о раду; прикупља и обрађује податке о
постројењима која подлежу инспекцијском надзору;
обавља и друге послове по налогу руководиоца као и
друге поверене послове инспекцијског надзора
прописане законима којима се уређује област
заштите животне средине.

Услoви: стечено високо образовање
природно-математичког, пољопривредног смера или
мастер аналитичар заштите животне средине, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.
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07-4 Грaђeвински инспeктoр
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове вршења
инспекцијског надзора над изградњом објеката на
територији општине Параћин за које грађевинску
дозволу издаје општина. Обавља послове
инспекцијске контроле у складу са законом којим се
уређује становање и одржавање зграда. Грађевински
инспектор у вршењу инспекцијског надзора има
право и дужност да проверава да ли: привредно
друштво, односно друго правно лице или
предузетник које гради објекат, односно лице које
врши стручни надзор, односно лица која обављају
поједине послове на пројектовању или грађењу
објеката, испуњавају прописане услове; је за објекат
који се гради, односно за извођење радова издата
грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку
грађења; је инвеститор закључио уговор о грађењу, у
складу са овим законом; се објекат гради према
техничкој документацији на основу које је издата
грађевинска дозвола, односно техничкој
документацији на основу које је издато решење о
пријави радова; је градилиште обележено на
прописан начин; извршени радови, односно
материјал, опрема и инсталације који се уграђују
одговарају закону и прописаним стандардима,
техничким нормативима и нормама квалитета; је
извођач радова предузео мере за безбедност објекта,
суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту
животне средине; на објекту који се гради или је
изграђен постоје недостаци који угрожавају
безбедност његовог коришћења и околине; извођач
радова води грађевински дневник, грађевинску
књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани
начин; се у току грађења и коришћења објекта врше
прописана осматрања и одржавања објекта; је
технички преглед извршен у складу са законом и
прописима донетим на основу закона; је за објекат
који се користи издата употребна дозвола; се објекат
користи за намену за коју је издата грађевинска,
односно употребна дозвола; обавља и друге послове
утврђене законом или прописом донетим на основу
закона. Грађевински инспектор је овлашћен да врши
надзор над коришћењем објеката и да предузима
мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у
опасност живот и здравље људи, безбедност околине,
угрожава животна средина и ако се ненаменским
коришћењем утиче на стабилност и сигурност
објекта. У вршењу инспекцијског надзора,
грађевински инспектор је овлашћен да уђе на
градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у
циљу идентификације лица, да узима изјаве од
одговорних лица, фотографише или сачини видео
снимак градилишта или објекта, као и да предузима
друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу

утврђивања чињеничног стања. Грађевински
инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у
вршењу поверених послова у области инспекцијског
надзора и да даје стручна објашњења и мишљења,
као и да непосредно учествује у вршењу
инспекцијског надзора кад је то неопходно.
Доставља податке о извршеном инспекцијском
надзору лицу овлашћеном за вођење Регистра
инвеститора. Доноси записнике, решења, закључке.
Подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, кривичног поступка или поступка за
привредни преступ.

Услoви: стечено високо образовање
грађевинског или архитектонског смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.

07-5 ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

07-5-1 Шеф Одсека комуналне инспекције -
Кoмунaлни инспeктoр
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: припрема планове, програме
рада и контролише извршавање задатака радника
одсека комуналне инспекције; врши инспекцијски
надзор над вршењем комуналне делатности,
контролише стање комуналних објеката; сачињава
записник на терену, доноси решења из области
комуналне инспекције, подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка; наређује уклањање ствари и
других предмета са јавних површина; контролише да
ли се комуналне услуге пружају у складу са
утврђеним условима; даје налоге, упутства и
мишљења комуналним инспекторима за примену
прописа и извршавање радних задатака; учествује у
изради Одлука и других општих аката из области
послова комуналне инспекције.

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног, пољопривредног, ветеринарског,
техничког природно-математичког смера или официр
полиције, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
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године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.

07-5-2 Комунални инспектор
Звање: самостални саветник број службеника: 4

Опис посла: Обавља послове инспекцијског
надзора који се односе на контролу да ли се
комунална делатност обавља на начин утврђен
законом и прописом донетим на основу закона,
контролише стање комуналних објеката, контролише
да ли се комуналне услуге пружају у складу са
утврђеним условима, обавља послове инспекцијске
контроле у складу са законом којим се уређује
становање и одржавање зграда, наређује уклањање
ствари и других предмета са јавних површина ако су
они ту остављени противно прописима општине,
наређује извршавање утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање недостатака, изриче
и наплаћује новчане казне на лицу места за
прекршаје по прописима које доноси скупштина
општине, предузима друге мере утврђене овим
законом и прописима општине, дoнoси рeшeњa из
oблaсти кoмунaлнe инспeкциje, сaчињaвa зaписник
нa тeрeну, пoднoси прeкршajнe приjaвe

Услoви: стечено високо образовање
друштвеног, пољопривредног, ветеринарског,
техничког природно-математичког смера или
официра полиције, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци,
положен испит за инспектора, познавање рада на
рачунару.

07-6 Саобраћајни инспектор
Звање: саветник број службеника: 1

Опис посла: врши инспекцијски надзор који
се односи на примену Закона и прописа донетих на
основу Закона о обављању локалног превоза и то:
ванлинијског превоза путника, посебног линијског
превоза, превоза за сопствене потребе лица и ствари
и такси превоза; прегледа возила којима се обавља
превоз у друмском саобраћају; контролише потребну
документацију за возила (путне налоге за возила,
изводе лиценце, уговоре о лизингу и закупу аутобуса
и путничких  возила, саобраћајне дозволе, потврде и
другу документацију за аутобусе и путничка возила

којима се обавља превоз); контролише важеће и
оверене редове вожње, издате дозволе и путне
листове, уговоре о ванлинијском превозу са
списковима путника и другу документацију у вези са
обављањем делатности јавног превоза, контролише
отпремнице, спискове радника и других лица која
имају право на превоз за сопствене потребе; утврђује
идентитет превозника, возног особља и других
одговорних лица за обављање превоза контролом
личних карата и других одговарајућих исправа,
контролише превозна документа у обављању јавног
превоза и превоза за сопствене потребе; контролише
уговоре и превозне исправе корисника превоза;
сачињава записник на терену, доноси решења из
области превоза у друмском саобраћају, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка.

Услoви: стечено високо образовање
саобраћајног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци,
положен испит за инспектора.

07-7 Просветни инспектор
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 1

Опис посла: врши контролу поступања
образовне установе у погледу придржавања закона,
других прописа и општих аката, осим контроле која
се односи на стручно-педагошку проверу рада
установе, врши преглед установе у поступку
утврђивања испуњености услова за почетак  рада и
обављање делатности и за проширење делатности
предузима мере ради остваривања права и обавеза
ученика и родитеља, наставника, васпитача или
стручног сарадника и директора,контролише
поступак уписа и поништава упис у школу ако је
обављен супротно Закону, контролише испуњеност
прописаних услова за спровођење испита, врши
преглед прописане евиденције коју води установа и
утврђује чињенице у поступку поништавања јавних
исправа које издаје школа. Налаже решењем
отклањање неправилности и недостатке у одређеном
року, наређује решењем извршавање прописане мере
која није извршена,забрањује решењем спровођење
радњи у установи које су супротне Закону, подноси
пријаву надлежном органу за учињено кривично
дело или привредни преступ,односно захтев за
покретање прекршајног поступка. Обавештава други
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орган ако постоје разлози за предузимање мера, за
које је тај орган надлежан и  обавља друге послове у
складу са Законом.

Услови: стечено високо образовање правног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит или
положен испит за секретара установе са најмање пет
година радног искуства у државним органима,
органима аутономне покрајине, установи или
органима јединице локалне самоуправе на пословима
образовања и васпитања или другим инспекцијским
пословима или са положеним стручним испитом у
области образовања, односно са лиценцом за
наставника, васпитача и стручног сарадника, са
најмање пет година радног искуства у области
образовања и васпитања, положен испит за
инспектора.

07-8  Административни и оператерски послови
Службе за инспекцијске послове
Звање: виши референт број службеника: 1

Опис посла: врши пријем, контролу
исправности и иницијалну обраду документације из
делокруга рада и надлежности службе за
инспекцијске послове; врши завођење и одвођење
предмета; врши одлагање, чување и архивирање
документације; води евиденције предмета из области
управног поступка, и прикупља податке неопходне
за израду извештаја; писмeнo изрaђуje рeшeњa и
другa aктa Службе; обавља послове оператера за
потребе Службе; врши евидентирање и отпремање
поште и вођење књиге за доставу поште, врши
припрему и издавање свих врста потврда, уверења,
документа и извештаја ради остваривања права
заинтересованих страна.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању правног, економског,
техничког смера или гимназија, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства
у струци, положен испит за инспектора.

07-9 ОДСЕК ЗА ИЗВРШЕЊЕ АКАТА ОРГАНА
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

07-9-1 Шеф Одсека за извршење аката органа
општине и општинске управе –
Грађевински инспектор
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: проверава да ли је за објекат
који се гради, односно за извођење радова издата
грађевинска дозвола, да ли се објекат гради према
техничкој документацији; обавља послове
инспекцијске контроле у складу са законом којим се
уређује становање и одржавање зграда, проверава да
ли је за објекат који се користи издата употребна
дозвола и предузима мере ако утврди да се
коришћењем објекта доводе у опасност живот и
здравље људи, угрожава животна средина и ако се
ненаменским коришћењем утиче на стабилност и
сигурност објекта; проверава да ли је је градилиште
обележено на прописан начин, да ли је извођач
радова предузео мере за безбедност објекта,
суседних објеката и саобраћаја; проверава да ли
извођач радова води грађевински дневник,
грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на
прописани начин; оргaнизуje рaд Oдсeкa, прaти
пoступaк извршeњa и дaje стручнa упуствa
нeпoсрeдним извршиoцимa, врши инспекцијски
надзор над изградњом објеката на територији
општине Параћин за које грађевинску дозволу издаје
општина; проверава да ли привредно друштво, друго
правно лице или предузетник које гради објекат,
лице које врши стручни надзор, лица која обављају
поједине послове на пројектовању или грађењу
објеката, испуњавају прописане услове, сачињава
записник на терену, доноси решења, закључке,
подноси захтеве за покретање прекршајног,
кривичног или поступка за привредни преступ
Oргaнизуje рaд Oдсeкa, прaти пoступaк извршeњa и
дaje стручнa упуствa нeпoсрeдним извршиoцимa,
пoтписуje акта из надлежности Одсека. Обавља
послове вршења инспекцијског надзора над
изградњом објеката на територији општине Параћин
за које грађевинску дозволу издаје општина.
Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског
надзора има право и дужност да проверава да ли:
привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник које гради објекат, односно лице које
врши стручни надзор, односно лица која обављају
поједине послове на пројектовању или грађењу
објеката, испуњавају прописане услове; је за објекат
који се гради, односно за извођење радова издата
грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку
грађења; је инвеститор закључио уговор о грађењу, у
складу са овим законом; се објекат гради према
техничкој документацији на основу које је издата
грађевинска дозвола, односно техничкој
документацији на основу које је издато решење о
пријави радова; је градилиште обележено на
прописан начин; извршени радови, односно
материјал, опрема и инсталације који се уграђују
одговарају закону и прописаним стандардима,
техничким нормативима и нормама квалитета; је
извођач радова предузео мере за безбедност објекта,
суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту
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животне средине; на објекту који се гради или је
изграђен постоје недостаци који угрожавају
безбедност његовог коришћења и околине; извођач
радова води грађевински дневник, грађевинску
књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани
начин; се у току грађења и коришћења објекта врше
прописана осматрања и одржавања објекта; је
технички преглед извршен у складу са законом и
прописима донетим на основу закона; је за објекат
који се користи издата употребна дозвола; се објекат
користи за намену за коју је издата грађевинска,
односно употребна дозвола; обавља и друге послове
утврђене законом или прописом донетим на основу
закона. Грађевински инспектор је овлашћен да врши
надзор над коришћењем објеката и да предузима
мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у
опасност живот и здравље људи, безбедност околине,
угрожава животна средина и ако се ненаменским
коришћењем утиче на стабилност и сигурност
објекта. У вршењу инспекцијског надзора,
грађевински инспектор је овлашћен да уђе на
градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у
циљу идентификације лица, да узима изјаве од
одговорних лица, фотографише или сачини видео
снимак градилишта или објекта, као и да предузима
друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу
утврђивања чињеничног стања. Грађевински
инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у
вршењу поверених послова у области инспекцијског
надзора и да даје стручна објашњења и мишљења,
као и да непосредно учествује у вршењу
инспекцијског надзора кад је то неопходно.
Доставља податке о извршеном инспекцијском
надзору лицу овлашћеном за вођење Регистра
инвеститора. Доноси записнике, решења, закључке.
Подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, кривичног поступка или поступка за
привредни преступ

Услoви: стечено високо образовање
грађевинског или архитектонског смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, положен испит за инспектора.

07-9-2 Послови извршeња aкaтa Општинске
упрaвe
Звање: Намештеник –
четврта врста радних места

број намештеника: 2

Опис посла: Нeпoсрeднo спрoвoди свe
пoтрeбнe рaдњe у пoступку извршeњa, обавља
рутинске помоћно-техничке послове и присуствује
самом извршењу.

Услови: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства у струци

08 САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

08-1 Буџетски инспектор
Звање:
млађи
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове буџетске
инспекције и ревизије у области материјално
финанисијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских
средстава, јавних предузећа и других правних лица
над којима општина има више од 50% гласова у
управном одбору или више од 50% укупног прихода
као оснивач,  ради на пословима контроле извршења
финансијских планова директних и индиректних
буџетских корисника као и пословима контроле
извршења Програма рада и финансијских планова
јавних предузећа. Ради извештаје и презентира исте,
у вези обављених контрола, Председнику општине.
Обавља и друге послове у складу са Законом и
подзаконским актима. Дужан је да се стручно
усавршава у складу са потребама и захтевима радног
места. Oдговоран је за законитост послова које
обавља, за свој рад одговоран је Начелнику
општинске управе и Председнику општине.

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера или менаџмента, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци, положен испит за
инспектора

08-2 Интерни ревизор
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Интерни ревизор на основу
објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање о
адекватности и функционисању постојећих процеса
управљања ризиком, контроле и управљања
организацијом да ли ови процеси функционишу на
предвиђен начин и омогућују остварење циљева
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организације. Пружа саветодавне услуге које се
састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или
других услуга у циљу повећања вредности и
побољшања процеса управљања датом
организацијом, управљања ризицима и контроле. У
обављању послова примењује међународне
стандарде интерне ревизије, етички кодекс интерне
ревизије и принципе објективности, компетентности
и интегритета. Обавезан је да чувају тајност
службених и пословних података. Самостално
одлучује о подручју ревизије на основу процене
ризика, начину обављања ревизије и извештавању о
обављеној ревизији. Дужан је да се стручно
усавршава у складу са потребама и захтевима радног
места. Одговоран је за законитост послова које
обавља, Начелнику општинске управе и Председнику
општине.

Услови: стечено високо образовање
економског смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три година радног искуства у струци

09 ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

09-1 Помоћник председника општине за јавне
службе

број службеника: 1

Опис посла: прати рад јавних служби;
израђује базе података; припрема презентације;
сарађује са јавним предузећима и месним
заједницама; припрема извештаје, информације и
анализе по захтеву председника општине и обавља и
друге послове по налогу председника општине.

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, менаџмент, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.

09-2 Помоћник председника општине за
омладинску политику

број службеника: 1

Опис послова: координира пројектима за

младе на нивоу општине; учествује у раду савета за
младе; учествује у изради локалног акционог плана
за младе и прати његову реализацију; идентификује
проблеме и потребе младих у локалној заједници;
остварује комуникацију и сарадњу са међународним
организацијама и институцијама; припрема
извештаје, анализе и обавља и друге послове по
налогу председника општине.

Услoви: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера.

09-3 Помоћник председника општине за локални
економски развој

број службеника: 1

Опис посла: спроводи утврђену политику
локалног економског развоја; прикупља податке од
значаја за инвестирање у општину и предлаже
подстицајне мере на унапређењу локалног
економског развоја; сарађује са ресорним
министарствима, као и другим органима,
организацијама и институцијама; саставља
извештаје, анализе и информације и обавља и друге
послове по налогу председника општине.

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера или менаџмента, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.

09-4 Шеф Кабинета
Звање:
млађи
саветник

број службеника:1

Опис посла: Руководи, координира и
организује рад запослених у Кабинету председника
општине; прати, координира и врши евиденцију
дневних и дугорочних активности и обавеза
председника општине; стара се о правилном и
благовременом обављњу послова у Кабинету;
обезбеђује да се активности у Кабинету одвијају по
плану и отклања слабости или недостатке у раду;
прати текуће активности председника општине и
прикупља податке од значаја за рад председника
општине од свих органа, организација и посебних
служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема
информације, стручне анализе, мишљења, извештаје,
белешке, подсетнике и друге материјале за
председника општине; припрема материјале од
значаја за састанак Колегијума; припрема годишње
извештаје о раду председника општине; стара се о
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остваривању сарадње председника општине са
одговарајућим државним органима, организацијама и
телима, као и са међународним организацијама и
институцијама; стара се о благовременом
извршавању обавеза председника општине; стара се
о усклађености сарадње Кабинета са другим
организационим јединицама; одржава редовне
састанке са помоћницима председника општине;
врши послове пријема странака које се непосредно
обраћају председнику општине у циљу решавања по
њиховим представкама, притужбама, захтевима и
молбама; уноси, обрађује и верификује податке и
документа настала у раду, у електронску базу
података; сарађује са председником и секретаром
Скупштине Општине и члановима Општинског већа;
сарађује са другим унутрашњим једницима у
Општинској управи.

Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених, техничких или
природних наука, менаџмент на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
једна година радног искуства у струци.

09-5 Послови организације
Звање: млађи саветник број службеника:1

Опис посла: Прати, координира и врши
евиденцију дневних и дугорочних активности и
обавеза председника општине; стара се о правилном
и благовременом обављaњу послова председника;
прати текуће активности председника општине и
прикупља податке од значаја за рад председника
општине од свих органа, организација и посебних
служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема
информације, стручне анализе, мишљења, извештаје,
белешке, подсетнике и друге материјале за
председника општине; припрема материјале од
значаја за састанак Колегијума; припрема годишње
извештаје о раду председника општине; стара се о
остваривању сарадње председника општине са
одговарајућим државним органима, организацијама и
телима, као и са међународним организацијама и
институцијама; стара се о благовременом
извршавању обавеза председника општине; стара се
о усклађености сарадње Кабинета са другим
организационим јединицама; присуствује редовним
састанцима са помоћницима председника општине;
врши послове пријема странака које се непосредно
обраћају председнику општине у циљу решавања по

њиховим представкама, притужбама, захтевима и
молбама; уноси, обрађује и верификује податке и
документа настала у раду, у електронску базу
података; сарађује са председником и секретаром
Скупштине Општине и члановима Општинског већа;
сарађује са другим унутрашњим једницима у
Општинској управи.

Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених, техничких или
природних наука, менаџмент на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
једна година радног искуства у струци.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Предмет уређивања

Члан 15.
Овим Правилником детаљније се уређују

посебна организациона јединица и унутрашње
организационе јединице и њихов делокруг,
руковођење унутрашњим организационим
јединицама, називи и описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан број
запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту у Управи за инвестиције и
одрживи развој.

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Унутрашња организација

Члан 16.
У оквиру Управе за инвестиције и и одрживи

развој општине Параћин образују се унутрашње
организационе јединице за вршење сродних послова.
Основна унутрашња организациона јединица је
одељење.

Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица
могу се образовати уже организационе јединице:
одсеци, радне групе, канцеларије и реферати.
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Основне унутрашње јединице

Члан 17.
Основне унутрашње организационе јединице

су:
1. Одељење за инвестиције
2. Одељење за одрживи развој

Организационе јединице унутар основних
унутрашњих јединица

Члан 18.
У оквиру основних организационих јединица

образују се унутрашње организационе јединице и то:
Одсеци  и Радне групе.

Одсеци и Радне групе организују се према
пословима који захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност и то:

У Одељењу за инвестиције:
1. Одсек за финансије

У Одељењу за одрживи развој:
1. Одсек за заштиту животне средине,

одрживи развој и пољопривреду

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 19.
Управом за за инвестиције и одрживи развој

општине Параћин руководи начелник, као службеник
на положају.

Руковођење радом унутрашњих организационих
јединица

Члан 20.
Радом основних и ужих организационих

јединица руководе:
- начелник одељења
- шеф одсека
- руководилац радне групе

Распоређивање руководилаца организационих
јединица

Члан 21.
Руководиоце организационих јединица,

распоређује начелник Управе.
Потписивање аката Општинских управа

општине Параћин врше начелници Управа, а
потписивање службених аката Управе и вођење
управног поступка врше лица којa овласте начелници
Управа.

Руководиоци организационих јединица
одлучују, доносе решења у управном поступку,
пружају стручна упутства, координирају и надзиру
рад запослених, старају се о законитом, правилном и

благовременом обављању послова из свог делокруга
и врше друге послове по налогу начелника Управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица
одговарају за свој рад начелнику Управе.

За свој рад и рад уже организационе јединице
којом руководе, руководиоци ужих организационих
јединица непосредно су одговорни руководиоцу
Одељења, у чијем саставу је унутрашња
организациона јединица.

ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 22.
Организационе јединице су дужне да

међусобно сарађују и да размењују потребне податке
и обавештења неопходна за рад, а сви њихови
запослени да се стручно усавршавају у складу са
потребама и захтевима радног места, као и да
благовремено, правилно и законито обављају
послове свог радног места и постављене радне
циљеве.

Члан 23.
Правилник садржи радна места службеника

на положају, као и радна места службеника и
намештеника.

Члан 24.
Радна места у Управи за инвестиције и

управљање имовином општине Параћин су следећа:

1. Начелник Управе за инвестиције и
одрживи развој општине Параћин

Звање:
положај у I
групи

број службеника на положају: 1

Опис посла: Руководи, координира, планира,
усмерава и надзире рад Управе; усклађује рад
организационих јединица Управе и обезбеђује њено
функционисање; руководи инвеститорским
пословима  у име општине; обавља послове општине
у области: стратешког планирања, иницирања,
израде и спровођења годишњих програма, односно
пројеката инвестиција значајних за општину, које
утврди општинско веће или председник општине
пројектовања и праћења реализације буџета за
инвестиције, предлагања приоритета инвестиција,
као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
координирања послова имовинско-правне припреме,
планске документације, пројектне документације са
надлежним одељењима управа и предузећима,
координирања послова на изради пројектне
документације, учествовања у имплементацији и
праћењу остваривања инвестиција по фазама, када
општина није инвеститор, координирања активности
донатора (владиног, као и невладиног сектора) и
општине у реализацији инвестиција, израде
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стратегија, бизнис планова на реализацији концепта
партнерства јавног и приватног сектора, студија
изводљивости за формирање инвестиционих фондова
на обртној основи, закључења Уговора из
надлежности Одељења, израђује планове јавних
набавки и друга аката везана за јавне набавке;
обавља послове у вези оснивачких права општине
над правним лицима основаним од стране општине у
области одржавања стамбених зграда и пословног
простора; координира и спроводи послове у области
јавно приватног партнерства и реализације
поверавања обављања комуналне делатности,
закључује у име и за рачун општине уговоре у
области јавно приватног партнерства и уговоре о
уређивању односа у вези са обављањем комуналне
делатности или појединих послова из оквира
комуналних делатности, обавља послове у вези са
управљањем имовином која је у јавној својини
општине; предлаже акта о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању земљиштем и другим
непокретним стварима у јавној својини општине, које
доноси Скупштина општине, председник и
општинско веће; обавља послове прибављања,
управљања и располагања уделима у имовини
правних лица; надзора, управљања, коришћења,
очувања и увећања имовине општине, давање
непокретности у закуп у складу са законом,
тржишног уређења односа између општине и
корисника, односно закупаца, закључења уговора о
давању у закуп пословног простора, као и о откупу
станова, закључивања уговора о давању у закуп
(привремени и трајни) или отуђења земљишта у
јавној својини општине планирања и спровођења
поступка давања у закуп и издавање дозвола за
заузеће јавних површина; учествује у предузимању
мера ради отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу општинског
Штаба за ванредне ситуације и Одељења општинске
упрве које је надлежно за координацију послова и
активности у ванредним ситуацијама; врши и друге
послове за потребе државних органа и органа
општине у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из
научне области правне, економске или техничко-
технолошке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци;

2. Заменик начелника Управе за инвестиције и
одрживи развој
Звање:
положај у II
групи

број службеника на положају: 1

Опис посла: Замењује начелника Управе за
инвестиције и управљање имовином у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност, у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе, по овлашћењу
начелника Управе за инвестиције и управљање
имовином.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне, економске или техничко-
технолошке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци;

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

01-1 Начелник Одељења
Звање:
сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира
рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одељењу; прати реализацију утврђених
политика у областима из надлежнсти Одељења и
предлаже подстицајне мере за њихово унапређење;
припрема нацрте закључака и одлука за органе
општине; припрема анализе, информације и
извештаје из делокруга Одељења; остварује сарадњу
са међународним организацијама, надлежним
установама и институцијама на општинском,
регионалном и републичком нивоу; координира
послове везане за планирање, припрему и
реализацију развојних пројеката и капиталних
инвестиција; анализира, прикупља и обрађује
информације и податке потребне за припрему и
реализацију Плана капиталних улагања општине;
припрема пројекте који се односе на капитална
улагања у јавну инфраструктуру, дефинише
пројектне задатаке за израду пројектне



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.16___ ____ ___ 02.11.2017.44

документације, увођење извођача у посао у име
инвеститора; извештава о обиму и квалитету
извршених послова; стара се о благовременој
динамици реализације пројекта у складу са
дефинисаним роковима; израђује динамичке планове
остварења инвестиција; остварује комуникацију са
извођачима радова и стручним надзором; врши
проверу грађевинске документације – привремених и
окончане ситуације; прати реализацију извођења
грађевинских радова и учествује у пријему
обављених радова; обавља стручне, финансијско-
материјалне, управно- правне, нормативно-правне,
административно- техничке и друге послове општине
у области: стратешког планирања, иницирања,
израде и спровођења годишњих програма, односно
пројеката инвестиција значајних за општину, које
утврди општинско веће или председник општине (у
даљем тексту: инвестиције), пројектовања и праћења
реализације буџета за инвестиције, предлагања
приоритета инвестиција, као и одређивања
пројектних задатака са носиоцима, координирања
послова имовинско-правне припреме, планске
документације, пројектне документације са
надлежним одељењима управа и предузећима,
координирања и спровођења послова на изради
пројектне документације, учествовања у
имплементацији и праћењу остваривања инвестиција
по фазама, када општина није инвеститор,
успостављања базе података неопходне за
спровођење инвестиција и инвестиционог
маркетинга, координирања активности донатора
(владиног, као и невладиног сектора) и општине у
реализацији инвестиција, реализације инвестиција
које се финансирају средствима буџета, израде
стратегија, бизнис планова на реализацији концепта
партнерства јавног и приватног сектора, студија
изводљивости за формирање инвестиционих фондова
на обртној основи, израде нацрта Уговора из
надлежности Одељења, припремања нацрта и
предлога општих и појединачних аката из делокруга
своје надлежности које доносе Скупштина општине
и извршни органи општине, послове у вези
оснивачких права општине над правним лицима
основаним од стране општине у области одржавања
стамбених зграда и пословног простора; обавља и
друге послове који се тичу планирања, заштите, и
унапређења општинске инфраструктуре и имовине
општине; координира и спроводи послове у области
јавно приватног партнерства и  реализације
поверавања обављања комуналне делатности,
припрема нацрте уговора у области јавно приватног
партнерства и уговора о уређивању односа у вези са
обављањем комуналне делатности или појединих
послова из оквира комуналних делатности, обавља
послове надзора над реализацијом закључених
уговора о уређивању односа у вези са обављањем
комуналне делатности или појединих послова из

оквира комуналних делатности, врши и друге
управне, стручне, аналитичке и административне
послове за потребе државних органа и органа
општине, остварује сарадњу и координира рад
одељења са радом других Одељења управе;

Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених, техничких или
грађевинских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци.

01-2 Технички послови јавних инвестиција
Звање:
виши
референт

број службеника: 2.

Опис посла: анализира, прикупља и обрађује
информације и податке потребне за припрему и
реализацију Плана капиталних улагања општине;
припрема пројекте који се односе на капитална
улагања у јавну инфраструктуру, дефинише
пројектне задатаке за израду пројектне
документације, увођење извођача у посао у име
инвеститора; извештава о обиму и квалитету
извршених послова; стара се о благовременој
динамици реализације пројекта у складу са
дефинисаним роковима; израђује динамичке планове
остварења инвестиција; остварује комуникацију са
извођачима радова и стручним надзором; врши
проверу грађевинске документације – привремених и
окончане ситуације; прати реализацију извођења
грађевинских радова и учествује у пријему
обављених радова;

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању грађевинског, геодетског
смера,  положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

01-3 Службеник за јавне набавке
Звање:
сарадник

број службеника 1

Опис послова: израђује нацрт планова јавних
набавки Управе и буџетских фондова у надлежности
Управе и њиховом усаглашавању са финансијским
планом односно одобреним расположивим
апропријацијама; обавља послове спровођења
поступака јавних набавки, за потребе Управе и
буџетских фондова; припрема одлуке о покретању
поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за
избор најповољније понуде; учествује у припреми
модела уговора; прикупља понуде у координацији са
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Комисијом за јавне набавке; учествује у раду
Комисије за јавне набавке када је прописано да је
члан службеник за јавне набавке; доставља
обавештења о додели уговора о јавним набавкама
свим понуђачима; доставља буџетском кориснику
примерак одлуке о покретању поступка, записник о
отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда,
извештај о додели уговора и модел уговора понуђача
који је изабран; учествује у припреми коначних
уговора о јавним набавкама и копију уговора
доставља буџетском кориснику; врши објављивање
аката на порталу јавних набавки; врши проверу и
испитивање тржишта за предметну јавну набавку;
припрема извештаје о спроведеним поступцима;
прима требовања за јавне набавке и упоређује
требовања са уговорима и спецификацијама;
комплетира финансијску документацију и доставља
је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у
складу са закљученим уговорима; води евиденцију о
јавним набавкама и врши архивирање
документације; у поступцима јавних набавки обавља
све административно-техничке послове за Комисију;

Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених наука на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци, лиценца за јавне набавке.

01-4 ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ

01-4-1 Шеф Одсека за финансије
Звање: виши
референт

број службеника: 1

Опис посла: Координира радом Одсека, ради
на пословима билансирања и извештавања, израђује
нацрте аката из надлежности Одсека и  предлаже
Начелнику Одељења правилнике и друге прописе из
ове области, израђује нацрте финансијских планова
Управе за инвестиције и управљање имовином и
буџетских фондова за заштиту и унапређење
животне средине и пољопривреду. Одговора за
правилно и законито вођење књиговодства, примену
прописа о материјално финансијском пословању
Управе и буџетских фондова. Прати извршавање
финансијског плана Управе и буџетских фондова и
извештава Председника општине и општинско веће о
извршавању, сарађује са радном групом трезора
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, саставља годишње обрачуне,
тромесечне и месечне извештаје и одговара за
тачност истих, врши контролу тачности и
веродостојности документације, учествује у

припреми и праћењу свих врста Уговора из
надлежности Управе и буџетских фондова, учествује
у поступцима јавних набавки, даје налоге за
активирање завршених инвестиција, обавља послове
евиденције обрачуна и доставе исправа ради наплате
закупнине за пословни простор, утврђује откупну
цену станова и накнаде за коришћење, односно закуп
пословног простора; обавља послове обрачуна
књиговодствене вредности и утврђивања
амортизације за стамбени и пословни простор којим
управља општина; обавља и друге послове у складу
са Законом. Дужан је да се стручно усавршава у
складу са потребама и захтевима радног места.
Одговоран је за законитост послова које обавља, за
свој рад и рад Одсека одговоран је Начелнику
Одељења.

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског смера,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

01-4-2 Књиговођа
Звање:
виши
референт

број службеника: 2

Опис посла: Обавља послове књижења свих
промена за све рачуне фондова и Управе, врши
обраду плаћања и евидентирање примања, ради
периодичне обрачуне и завршне рачуне фондова и
Управе, одговара за тачност евиденције. Контролише
књиговодствену исправност извршавања
финансијских обавеза фондова и Управе. Прати
релизацију усвојених финансијских планова фондова
и Управе; контролише и оверава тачност
књиговодствених исправа на основу којих се подносе
захтеви за плаћање одељењу надлежном за
финансије; Саставља квантитативно и квалитативно
извештаје о извршењу буџета и финансијских
планова фондова и Управе. Формира и води
књиговодствену евиденцију, књижи приходе и
примања, расходе и издатаке на основу финансијске
документације, обавља финансијско-књиговодствене
послове, послове контирања и вођење помоћних
књига и евиденција за потребе Управе и буџетских
фондова; учествује у припреми нацрта плана
извршења буџета и предлога квота; прати примену
норматива и стандарда трошења и наменско
извршавање одобрених апропијација; учествује у
мониторингу остварења индикатора програма,
програмских активности и пројеката и евалуацији
остварења програмских циљева; припрема
периодичне, годишње и друге извештаје; учествује у
сравњењу и усклађивању аналитичких евиденција са
добављачима и другим субјектима из своје
надлежности. Обавља и друге послове по налогу
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Начелника Одељења. Одговоран је за законитост
послова које обавља, за свој рад одговоран је Шефу
Одсека и Начелнику Одељења.

Услови: средње четворогодишње образовање
економског, техничког смера, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци.

02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

02-1 Начелник Одељења
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира
рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одељењу; прати реализацију утврђених
политика у областима из надлежнсти Одељења и
предлаже подстицајне мере за њихово унапређење;
припрема нацрте закључака и одлука за органе
општине; припрема анализе, информације и
извештаје из делокруга Одељења; остварује сарадњу
са међународним организацијама, надлежним
установама и институцијама на општинском,
регионалном и републичком нивоу; координира
послове везане за планирање, припрему и
реализацију развојних пројеката и капиталних
инвестиција; издаје одговарајуће дозволе и друга
акта у областима: пољопривреде, водопривреде,
енергетске ефикасности и заштите животне средине,
припрема нацрте прописа и других аката које доноси
Скупштина општине, Општинско веће и Председник
из области за које је задужено Одељење; организује и
учествује у изради и реализацији планова развоја и
других стратешких докумената у области
пољопривреде, водопривреде и заштите животне
средине, енергетске ефикасности, обезбеђује
реализацију годишњих програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта; прати стање
у области пољопривредног земљишта, шума, вода,
биљног и животињског света и природних добара и
предлаже одговарајуће мере; извршава одлуке и
друге акте Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; издаје одговарајуће дозволе и
друга акта у областима: заштите животне средине,
управљања отпадом, осим комуналног отпада, издаје
дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом
којим се уређује област управљања отпадом, израђује
нацрт локалног плана управљања отпадом и стара се
о његовом спровођењу, води евиденцију о издатим
дозволама и податке доставља министарству,
обавештава јавност о пријему захтева за издавање
дозволе, документацији која је поднета уз захтев и
издатој дозволи путем средстава јавног
информисања или интернета, односно на уобичајен

локални начин, на захтев министарства даје
мишљење у поступку издавања дозвола у складу са
законом којим се уређује област управљања отпадом,
издаје дозволе за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није
увозник, произвођач односно даљи корисник, као и
дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија,
води евиденцију о издатим дозволама и доставља
једном годишње извештај о издатим дозволама
Агенцији за хемикалије, а најкасније до 31. марта
текуће године за претходну годину; стара се о
интеграцији утврђених мера заштите и унапређења
животне средине и обезбеђује усаглашеност са
плановима развоја осталих делатности; стара се о
успостављању локалне мреже мерних станица и/или
мерних места за праћење квалитета ваздуха на нивоу
јединице локалне самоуправе, организује и учествује
у изради програма за обављање мониторинга
квалитета ваздуха у локалној мрежи, доставља
податке о контроли квалитета ваздуха Агенцији за
заштиту животне средине, организује и учествује у
изради планова квалитета ваздуха и краткорочних
акционих планова у случајевима наведеним у закону;
учествује у утврђивању мера и услова заштите од
буке, односно звучне заштите у плановима,
програмима и пројектима, организује акустичко
зонирање, одређује мере; Обавља стручне послове,
за потребе буџетског Фонда за заштиту животне
средине, Фонда за развој пољопривреде и других
фондова које образује општина, носилац је израде
предлога пројеката и програма у области
пољопривреде и руралног развоја, а посебно израде
пољопривредне основе и годишњих програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, општих и оперативних планова одбране
од поплаве и леда, пројеката из области јавних
радова и сл., учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних непогода из свог
делокруга, по налогу општинског Штаба за ванредне
ситуације и Одељења општинске управе које је
надлежно за координацију послова и активности у
ванредним ситуацијама; врши и друге управне,
стручне, аналитичке и административне послове за
потребе државних органа и органа општине.
Остварује сарадњу и координира рад одељења са
радом других Одељења управе;

Услови: стечено високо образовање из
научне, области у оквиру образовно-научног поља
друштвених наука или из научне области природних
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
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факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци.

02-2 Енергетски менаџер
Звање: самостални саветник број службеника: 1

Опис посла: Прикупља податке о начину
коришћења и количини употребљене енергије и
врши анализу прикупљених података; припрема
Програм енергетске ефикасности о планираном
начину остваривања и величини планираног циља
уштеде енергије за период од најмање 3 године;
припрема План енергетске ефикасности са мерама и
активностима за његово спровођење за период од
годину дана; припрема годишњи извештај о
спроведеним мерама и активностима дефинисаним
Планом и Програмом енергетске ефикасности и
предузима и друге активности и мере прописане
Законом о енергетици, Законом о ефикасном
коришћењу енергије и другим подзаконским актима
која регулишу ову материју; припрема критеријуме
за расписивање конкурса за суфинасирање мера
енергетске ефикасности, учествовање у избору
корисника субвенција и праћење реализације
одобрених пројеката са писањем извештаја о
спроведеном конкурсу; ради на утврђивању потреба
за енергијом, разматрајући постојећа и будућа
насеља и предлагање начина обезбеђења неопходних
енергетских ресурса, уз уважавање потреба за
рационалном потрошњом енергије; прати планиране
динамике развоја енергетике и достављање
потребних података надлежним државним органима;
предлаже мере које доприносе ефикаснијем
коришћењу енергије.

Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља техничко технолошких
наука или из научне области на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци.

02-3 ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ПОЉОПРИВРЕДУ

02-3-1 Шеф Одсека за заштиту животне средине,
одрживи развој и пољопривреду
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Организује и координира рад
Одсека. Израђује нацрт програма и финансијског
плана буџетског фонда за заштиту животне средине
и буџетског фонда за развој пољопривреде. Стара се
о обављању свих послова из надлежности Одсека,
прати реализацију  пројеката, програма и других
активности у области очувања, одрживог развоја
заштите и унапређења животне средине,
пољопривреде и руралног развоја на територији
општине Параћин. Води управни поступак у
пословима из надлежности Одсека. Дужан је да се
стручно усавршава у складу са потребама и
захтевима радног места. Обавља и друге послове по
налогу Начелника Одељења, за свој рад и законит
рад Одсека одговоран је Начелнику Одељења.

Услови: стечено високо образовање
друштвеног смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.

02-3-2 Послови пoљoприврeдe и управљања
отпадом
Звање:
саветник

број службеника: 1

Опис посла: Прaти рaзвoj у oблaсти
пoљoприврeдe, учествује у изради нацрта годишњег
прoгрaмa мера подршке за спровођење
пољопривредне политике за подручје општине
Параћин Буџетског фонда за развој пољопривреде и
нацрта финансијског плана Буџетског фонда за
развој пољопривреде и стара се о реализацији истих,
учествује у изради нацрта годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини, обавља техничке
послове за комисије и тела СО Параћин из области
пољопривреде, прати рализацију годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини, води управни
поступак и израђује нацрте решења у области
прoмeне нaмeне пољопривредног земљишта,
израђује нацрте решења за водне услове, водне
сагласности и водне дозволе, учeствуje у рeaлизaциjи
и изрaди Планова одбране од поплава, обавља
стручне послове везане за регистрацију
пољопривредних газдинстава и рад удружења
пољопривредника. Израђује нацрт локалног плана
управљања отпадом и стара се о његовом
спровођењу, израђује нацрте дозвола, одобрења и
других аката у складу са законом којим се уређује
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област управљања отпадом, води евиденцију о
издатим дозволама и податке доставља
министарству, обавештава јавност о пријему захтева
за издавање дозволе, документацији која је поднета
уз захтев и издатој дозволи путем средстава јавног
информисања или интернета, односно на уобичајен
локални начин. На захтев министарства даје
мишљење у поступку издавања дозвола у складу са
законом којим се уређује област управљања отпадом,
израђује нацрте дозвола за обављање делатности
промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру
који није увозник, произвођач односно даљи
корисник, као и нацрте дозвола за коришћење
нарочито опасних хемикалија, води евиденцију о
издатим дозволама и доставља једном годишње
извештај о издатим дозволама ресорном
Министарству, а најкасније до 31. марта текуће
године за претходну годину

Услoви: стечено високо образовање
пољопривредног, шумарског или природно-
математичког смера, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Предмет уређивања

Члан 25.
Овим Правилником детаљније се уређују

делокруг, руковођење, називи и описи радних места,
звања у којима су радна места разврстана, потребан
број запослених за свако радно место, врста и степен
образовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту у Општинском
правобранилаштву.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 26.
Овим Правилником се уређује организација,

делокруг рада, начин руковођења, назив радних
места, опис послова, услови за обављање послова и
број извршилаца у Општинском правобранилаштву
општине Параћин, у даљем тексту
(Правобранилаштво).
Послови који се обављају у Правобранилаштву

односе се на предузимање правних радњи и
коришћење правних средстава пред судовима и
другим надлежним органима, ради остваривања и
заштите имовинских права и интереса општине
Параћин, њених органа, организација и других
правних лица, чије се финансирање обезбеђује у
Буџету општине Параћин, као и вршење других
послова који су му стављени у надлежност посебним
Законом или  прописом донетим на основу закона.

Члан 27.
Правобранилаштвом руководи Општински

правобранилац.
Правобранилац за свој рад и рад

Правобранилаштво одговара Скупштини и
Општинском већу.

За свој рад заменик одговара Општинском
правобраниоцу.

Члан 28.
У Правобранилаштву раде правобранилачки

приправник и запослени који ради на
административним пословима и другим пратећим
пословима.

Запослени  за свој рад одговарају
Правобраниоцу.

Члан 29.
Потписивање службених аката Општинског

правобранилаштва општине Параћин врши
општински правобранилац, а у случају његове
одсутности или спречености потписивање службених
аката врши заменик општинског правобраниоца.
Општински правобранилац руководи радом
општинског правобранилаштва, доноси акте о
правима запослених у општинском
правобранилаштву, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених, стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова из свог делокруга и врши друге послове у
складу са законом и одлукама Скупштине општине
Параћин и органа општине Параћин.
Заменик општинског правобраниоца и запослени у
општинском правобранилаштву за свој рад
непосредно су одговорни општинском
правобраниоцу.

Члан 30.
Радна места у Општинском

правобранилаштву су следећа:

01-1 Општински правобранилац
1. Брајовић Нена

Звање:број службеника:

Опис послова: Руководи радом
Правобранилаштва; доноси годишњи распоред
послова и задатака, као и друга акта од значаја за
несметан рад и функционисање органа; одлучује о
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правима и дужностима службеника и намештеника;
одговара за свој рад и рад Правобранилаштва
Скупштини општине и Општинском већу; предузима
правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима ради
остваривања заштите имовинских права и интереса
општине, њихових органа и организација и других
правних лица чије се финансирање врши из буџета
општине или из других средстава општине; по
захтеву, заступа и друга правна лица чији је оснивач
општина у погледу њихових имовинских права и
интереса, када интерес тих лица није у супротности
са функцијом коју врши правобранилац; предузима
потребне мере ради споразумног решавања спорног
односа, у складу са законом; даје правна мишљења у
вези закључивања правних послова имовинске
природе правним лицима чије имовинске интересе и
права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев;
за свој рад и рад Правобранилаштва непосредно је
одговоран Скупштини општине и Општинском већу.

Услови: стечено високо образовање правног
смера на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит, најмање 10
година радног искуства у струци после положеног
правосудног испита.

01-2 Заменик општинског правобраниоца
1.  Атанацковић Биљана

Звање: број службеника:

Опис послова: Замењује правобраниоца у
свим његовим овлашћењима, пословима и радним
задацима у случају његове одсутности или
спречености за обављање његове дужности, помаже
правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих
послова и радних задатака; обавља послове у складу
са законом и другим прописима предузима правне
радње и користи правна средстава пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања
заштите имовинских права и интереса општине,
њихових органа и организација и других правних
лица чије се финансирање врши из буџета општине
или из других средстава општине; по захтеву,
заступа и друга правна лица чији је оснивач општина
у погледу њихових имовинских права и интереса,
када интерес тих лица није у супротности са
функцијом коју врши правобранилац; предузима
потребне мере ради споразумног решавања спора у
складу са законом; даје мишљења у вези
закључивања правних послова имовинске природе

правним лицима чије имовинске интересе и права
заступа, као и другим лицима, на њихов захтев.

Услови: стечено високо образовање правног
смера на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит, најмање 8
година радног искуства у струци после положеног
правосудног испита.

01-3 Дактилограф-Оператер
1.  /

Звање: намештеник –
четврта врста радних места

број службеника: 1

Опис послова: Води уписнике, регистре и роковник
предмета, врши пријем, завођење и експедицију
поште, здруживање приспеле поште, износи
предмете у рад и предмете по којима пристижу
поднесци у току дана, саставља краће дописе,
архивира предмете, стара се о архивираним
предметима, припрема податке за извештај о раду,
обавља дактилографске послове везане за рад
правобранилаштва и врши друге административо-
техничке послове.
Услови: средње образовање друштвеног, економског
и техничког смера у четворогодишњем трајању,
најмање шест месеци радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет)

ГЛАВА V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
Распоређивање службеника и намештеника

извршиће се најкасније у року од 15 дана од ступања
на снагу Правилника.

Члан 32.
У складу са чланом 89. Закона о матичним

књигама ("Службени гласник РС", број: 20/09 и
145/14): «Матичари и заменици матичара који на дан
ступања на снагу овог закона немају високо
образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у образовно-научном пољу
Друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године друштвеног смера, настављају да обављају
послове ако положе посебан стручни испит за
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матичара у року од три године од дана почетка
примене овог закона».

Члан 33.
Инспектор који обавља послове

инспекцијског надзора дужан је да положи испит за
инспектора до истека рока из члана 66. става 1.
Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник
РС", бр. 36/2015), а у супротном сматра се да не
испуњава услове за обављање послова инспекцијског
надзора.

Лице које заснива радни однос на радном
месту инспектора а нема положен испит за
инспектора, дужно је да га положи у року од годину
дана од дана заснивања радног односа. У супротном,
тако заснован радни однос престаје.

Члaн 34.
Пoрeд брoja рaдникa утврђeних oвим

Прaвилникoм мoже бити примљeно 5 приправникa у
Управу за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин, од којих троје
приправника сa стеченим високим образовањем, на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, а двоје
приправника са стеченим високим образовањем, на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године. У
Управу за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин може бити примљено 2 приправника и то сa
стеченим високим образовањем, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.

Пoрeд брoja рaдникa утврђeних oвим
Прaвилникoм у Општинским управама мoже бити
примљeно по 20 приправникa волонтера у свакој
Управи, које финансира Национална Служба за
запошљавање.

Пoрeд брoja рaдникa утврђeних oвим
Прaвилникoм у Општинским управама мoже бити
примљeно и по 10 приправникa волонтера сa
високим образовањем у свакој Управи, ради
стручног оспособљавања. У току стручног
оспособљавања приправник волонтер не прима
плату, а друга права, обавезе и одговорности из
радног односа утврђују се уговором који с њим

закључује Начелник Управе. У току стручног
оспособљавања приправнику волонтеру обезбеђују
се права из пензијског и инвалидског осигурања у
случају инвалидности и настанка телесног оштећења
проузрокованих повредом на раду или
професионалном болешћу, у складу с прописима о
пензијском и инвалидском осигурању радника.

Члан 35.
Даном ступања на снагу Правилника престаје

да важи обједињени Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинским
управама општине Параћин и Општинском
правобранилаштву општине Параћин, бр.110-
29/2017-III oд 20.03.2017.гoдинe и бр.110-37/2017-III
oд 20.06.2017.гoдинe.

Члан 36.
Oвaj Правилник ће бити објављен на

Огласној табли Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин, као
и у „Службеном листу општине Параћин“, а ступa нa
снaгу осмог дана од дана објављивања.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Брoj: 110-61/2017-III oд 12.10.2017. гoдинe

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1133/2017-V-01 од 25.09.2017. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Скупштини општине
Параћин, средства у укупном износу од 300.000,00
динара на име: - новчаних награда поводом ''Дана
општине Параћин'', а на основу Одлуке о додели
јавних признања општине Параћин, бр. 119-
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116/2017-II од 18.09.2017. године.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 1 – Скупштина општине, програм 2101,
програмска активност 2101-0001, функција 110 –
извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, извор
финансирања 01, економска класификација 423000
Услуге по уговору, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2017. годину износи 30.300.000
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

Одсек рачуноводства Одељења за финансије
и буџет, се обратио Председнику општине захтевом
бр. 403-491/2017-V-01 од 22.09.2017. године, којим
тражи додатна средства, у износу од 300.000,00
динара, за Финансијски план Скупштине општине,
на име: - новчаних награда поводом ''Дана општине
Параћин'', а на основу Одлуке о додели јавних
признања општине Параћин, бр. 119-116/2017-II од
18.09.2017. године.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1133/2017-V-01 од 25.09.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1126/2017-I од 26.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1134/2017-V-01 од 25.09.2017. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Завичајном музеју ''Параћин'', Параћин, средства
у укупном износу од 150.000,00 динара на име: -
израде пројекта по новој процедури због добијања
грађевинске дозволе за извођење радова прикључка
на гасовод, за које су добијена средства на конкурсу
Министарства културе и информисања.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.5 Култура,
програм 1201, програмска активност 1201-0003,
функција 820 – услуге културе, извор финансирања
01, нова економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2017. годину износи 2.109.553
динара (извор финансирања 01 150.000 динара; извор
финансирања 07 1.959.553 динара), а у делу који се
односи на подглаву 5.51 Завичајни музеј Параћин,
програмска активност 1201-0003, функција 820 –
услуге културе, извор финансирања 01, нова
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2017. годину износи 2.109.553
динара (извор финансирања 01 150.000 динара; извор
финансирања 07 1.959.553 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

Завичајни музеј Параћин, се обратио
Председнику општине захтевом бр. 307 од
25.09.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 150.000,00 динара на име: - израде
пројекта по новој процедури због добијања
грађевинске дозволе за извођење радова прикључка
на гасовод, за које су добијена средства на конкурсу
Министарства културе и информисања.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1134/2017-V-01 од 25.09.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1129/2017-I од 26.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове бр. 400-1212/2017- V -
01 од 13.10.2017. године, Председник општине
Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
средства у укупном износу од 850.000,00 динара на
име: - текућих дотација Националној служби за
запошљавање на име реализације АПЗ ЛАПЗ
(активне политике запошљавања у оквиру Локалног
акционог плана запошљавања).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију у оквиру раздела 5,
глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функционална
класификација 490 – економски послови, извор
финансирања 01, економска класификација 464100
Текуће дотације Националној служби за
запошљавање, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 12.850.000
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

Одељење за финансије и буџет – Одсек за
рачуноводство, обратило се Председнику општине

предлогом бр. 403-509/2017-V-08 од 13.10.2017.
године, којим тражи додатна средства у износу од од
850.000,00 динара на име: - текућих дотација
Националној служби за запошљавање на име
реализације АПЗ ЛАПЗ (активне политике
запошљавања у оквиру Локалног акционог плана
запошљавања).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
1212/2017-V-01 од 13.10.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1210/2017-I од 16.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
 Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1241/2017-V-01 од 18.10.2017. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, средства у укупном
износу од 100.000,00 динара на име: -превоза
такмичара, ученика и запослених до Београда, а ради
посете Сајма књига (октобар) и Фестивала науке
(децембар).

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
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апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 102.217.397 динара (трошак 472 накнаде
за социјалну заштиту из буџета, 3.317.000 динара),
а у делу који се односи на главу 5.32 ОШ ''Ђура
Јакшић'' Параћин, програмска активност 2002-
0001, апропријација за економску класификацију
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износи 10.877.208 динара (трошак 472 накнаде за
социјалну заштиту из буџета, 500.000 динара).

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

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

О б р а з л о ж е њ е

ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, обратила се
Председнику општине захтевом бр. 868-1 од
14.09.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 100.000,00 динара на име: - превоза
такмичара, ученика и запослених до Београда, а ради
посете Сајма књига (октобар) и Фестивала науке
(децембар).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1241/2017-V-01 од 18.10.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1114/2017-I од 18.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17 и 11/17),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Измену Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у ЈП''
Пословни центар Параћин'' бр.337/17 од 11.10.2017.
године и Измену Правилника о раду ЈП'' ЈП
Пословни центар Параћин'' бр.340/17 од

11.10.2017. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ЈП'' Пословни

центар Параћин'' и на  Измену Правилника о
раду ЈП'' Пословни центар Параћин''

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Правилника

о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у  ЈП ''Пословни центар Параћин'' бр.337/17
од 11.10.2017. године и Измену Правилника о раду
ЈП'' ЈП Пословни центар Параћин'' бр.340/17 од
11.10.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће ''Пословни центар Параћин'',

поднело је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Измену Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у ЈП ''Пословни центар Параћин'' бр.337/17 од
11.10.2017. године и Измену Правилника о раду ЈП''
ЈП Пословни центар Параћин'' бр.340/17 од
11.10.2017.године.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016, 3/2017, 4/2017, 9/2017 и
11/2017).

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-59/2017-I од 18.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17 и 11/17),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Установе СРЦ ''7. Јули'' Параћин бр.01-46/17 од
11.10.2017. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и

систематизацији послова у Установе СРЦ ''7.
Јули'' Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама

Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Установе СРЦ ''7. Јули''
Параћин бр.01-46/17 од 11.10.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Установа СРЦ ''7. Јули'' Параћин, поднело је

Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности на Одлуку о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Установе СРЦ ''7. Јули'' Параћин бр.01-46/17 од
11.10.2017. године.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016, 3/2017, 4/2017, 9/2017 и
11/2017).

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),

којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-60/2017-I од 18.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
19.10.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор о донацији

између CRH(Srbija) d.o.o. са седиштем у Поповцу и
општине Параћин и овлашћује се председник
општине Параћин,Саша Пауновић, да исти потпише.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-214/2017-III од 19.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

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), члана
46. тачка 1. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана  22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
19.10.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева
носиоца годишњег програма да се неутрошена
средства из трећег квартала пренесу у четврти
квартал за: Кошаркашки клуб „Параћин“ Параћин,
Карате клуб „Самурај“ Параћин,Пливачки клуб
„Црница“ Параћин,Орјентиринг клуб „Параћин“
Параћин,Пливачки клуб „Делта“ Параћин,Фудбалски
савез општине Параћин ,Фудбалски клуб „Херој“
Бусиловац,Фудбалски клуб „Јединство“
Ратаре,Фудбалски клуб „Раднички“
Текија,Фудбалски клуб „Полет“ Забрега, Фудбалски
клуб „Напредак“ Стубица, Фудбалски клуб
„Земљорадник“ Стрижа, Фудбалски клуб
„Омладинац“ Шалудовац, Фудбалски клуб
„Напредак“ Дреновац, Фудбалски клуб „Младост“
Сикирица, Фудбалски клуб „Поповац“ Поповац,
Омладински фудбалски клуб „Параћин“ Параћин,
Фудбалски клуб „Шумадија“ Трешњевица,
Фудбалски клуб „ИСК Извор“ Извор, Фудбалски
клуб „Моравац“ Горње Видово, Фудбалски клуб
„Борац“ Бошњане, Фудбалски клуб „Будућност“
Лебина, Фудбалски клуб „Младост“ Горња Мутница,
Фудбалски клуб „Исток 63“ Плана и Омладински
фудбалски клуб „Текстилац“ Параћин бр. 06-
213/2017-I од 18.10.2017. године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-214/2017-III од 19.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

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), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
19.10.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног

предлога годишњег програма Пливачког ватерполо
клуба ''Параћин'' Параћин за 2017. годину бр. 06-
208/2017-I од 11.10.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-214/2017-III од 19.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

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), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
19.10.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева
носиоца годишњег програма да се неутрошена
средства из трећег квартала пренесу у четврти
квартал за СТК ''СФС Борац'' Параћин, Савез за
школски спорт општине Параћин, ФК ''Развитак''
Мириловац, Пливачки ватерполо клуб ''Параћин''
Параћин, ФК ''СФС Борац'' Параћин, ФК
''Омладински'' Параћин, ФК ''Јединство'' Параћин бр.
06-208/2017-I од 11.10.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-214/2017-III од 19.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 49. став 2. и 3. Закона о
буџетском систему (''Сл. 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 и 99/2016), Упутства за припрему
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одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и
пројекција за 2018. и 2019. годину, и члана 10. и 13.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и
9/2017), Председник општине Параћин доноси

О Д Л У К У
о евидентирању прихода који остварује установа

Позориште ''Параћин'' својом делатношћу

1. У складу са чл. 49. став 2 и 3. Закона о
буџетском систему и Упутством за припрему одлуке
о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција
за 2018. и 2019. годину, све приходе које остварује
Позориште ''Параћин'' својом делатношћу,
уплаћиваће се на уплатни рачун 840-742351843-94 –
Приходи који својом делатношћу остваре органи и
организације општина (извор финансирања 01).

2. За потребе вођења аналитике наплаћених
прихода, установа Позориште ''Параћин'' је у обавези
да отвори евиденциони рачун код Управе за трезор
Министарства финансија РС.

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

Законом о буџетском систему као и
Упутством за припрему одлуке о буџету локалне
власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019.
годину, дате су препоруке за преиспитивање
основаности постојања сопствених прихода
индиректних буџетских корисника.

С обзиром да је установа Позориште
''Параћин'' отпочела са радом током 2017. године,
стекли су се услови да се на исту примене одредбе
члана 49. став 2. и 3. Закона о буџетском систему, у
смислу евидентирања прихода ове установе као
јавних прихода преко прописаних уплатних рачуна.

Истовремено се овом Одлуком налаже
Позоришту ''Параћин'' да за потребе вођења
аналитике наплаћених прихода отвори евиденциони
рачун код Управе за трезор Министарства финансија
РС.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1257/2017-I од 24.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању радне групе

I
Формира се радна група у саставу:

1. Горан Милојевић , председник радне групе;
2. Зорица Бодирога, члан;
3. Радомир Живковић, члан;
4. Југослав Николић, члан;
5. Бобан Дејановић, члан;

II
ЗАДАТАК радне групе је израда Нацрта

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о доприносу
за уређивање грађевинског земљишта.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-196/2017-I од 24.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању радне групе

I
Формира се радна група у саставу:

1. Радомир Живковић , председник радне
групе;

2. Бобан Дејановић, члан;
3. Зорица Бодирога, члан;
4. Тајана Жикић , члан;
5. Горан Милојевић, члан;
6. Небошја Михајловић, члан;
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II
ЗАДАТАК  радне групе је израда Нацрта

Одлуке о грађевинском земљишту у складу са
Законом о планирању и изградњи.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-195/2017-I од 24.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17 и 11/17),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о измени Правилника о раду
Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' Параћин
бр.1931 од 04.10.2017. године, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлаку о измени

Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени

Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' Параћин бр.1931 од 04.10.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно комунално предузеће ''Параћин''

Параћин, поднело је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Одлуку о измени
Правилника о раду  Јавног комуналног предузећа
''Параћин'' Параћин бр.1931 од 04.10.2017.године.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и

доставило позитивно мишљење председнику
општине на исти, у коме се каже да је Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''Параћин''
Параћин донео Одлуку бр. 1931 од 04.10.2017.
године о измени важећег Правилника о раду бр. 4792
од 27.10.2016. године, којом је извршено
усклађивање Правилника о раду са изменама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова бр. 1926 од 04.10.2017.
године, те је Одељење за јавне службе и локални
економски развој мишљења да је Одлука о измени
Правилника о раду бр. 1931 од 04.10.2017. године у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016, 3/2017 ,4/2017, 9/2017 и
11/2017).

У складу са чланом 1. Одлуке о  овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин,  уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-56/2017-I од 24.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл. 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17 и 11/17),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у  Јавном комуналном предузећу ''Параћин'' Параћин
бр.1926 од 04.10.2017. године, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлаку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и

систематизацији послова у Јавном комуналном
предузећу ''Параћин'' Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама

Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном комуналном
предузећу ''Параћин'' Параћин бр.1926 од 04.10.2017.
године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно комунално предузеће ''Параћин''

Параћин, поднело је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном комуналном
предузећу ''Параћин'' Параћин бр.1926 од
04.10.2017.године.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016, 3/2017, 4/2017, 9/2017 и
11/2017).

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-57/2017-I од 24.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о

буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1256/2017-V-01 од 24.10.2017. године, Председник
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – МЗ
Бусиловац, средства у укупном износу од 40.000,00
динара на име: - набавке 6 комада армираних
бетонских цеви Ø 600, за пропусте поред пољског
пута на територији МЗ Бусиловац.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 5, глава 5.2 Месне заједнице, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0002, функционална
класификација 160 опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01, економска класификација 426000
Материјал, тако да план средстава ове апропријације
за 2017. годину износи 2.040.000 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

Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-1256/2017-
V -01 од 24. 10. 2017. године, да се МЗ Бусиловац
одобре додатна средства у износу од 40.000,00
динара на име: - набавке 6 комада армираних
бетонских цеви Ø 600, за пропусте поред пољског
пута на територији МЗ Бусиловац.

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, донета је одлука као у изреци овог
решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1203/2017-I од 24.10.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015),и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17, 4/17, 9/17 и 11/17),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о измени Правилника о раду
Јавног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин број 1371/2017 од 11.10.2017.
године и Одлуку о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Јавном предузећу за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин бр.1371-2/17 од 11.10.2017.
године уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о измени

Правилника о раду Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин и Одлуку о

изменама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Јавном

предузећу за водовод и канализацију ''Водовод''
Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени

Правилника о раду Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин број 1371/2017 од
11.10.2017. године и Одлуку о  изменама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Јавном предузећу за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин бр.1371-2/17 од
11.10.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће за водовод и канализацију

''Водовод'' Параћин', поднело је Председнику
општине Параћин захтев за давање сагласности на
Одлуку о измени Правилника о раду Јавног
предузећа за водовод и канализацију ''Водовод''
Параћин број 1371/2017 од 11.10.2017. године и

Одлуку о изменама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Јавном
предузећу за водовод и канализацију ''Водовод''
Параћин  бр.1371-2/17 од 11.10.2017. године.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016, 3/2017, 4/2017, 9/2017 и
11/2017).

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-62/2017-I од 26.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

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 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и захтева
Начелника управе за инвестиције и одрживог развоја,
бр. 400-1248/2017-VI-01 од 23.10.2017. године,
Општинско веће општине Параћин на седници
одржаној 27.10.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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 2017. годину, преносе се
средства у текућу буџетску резерву са следећих
апропријација и у износима: Раздео 6, глава 6.1
Управа за инвестиције и одрживи развој, програм
1101, програмска активност 1101-0003, функција 620
– Развој заједнице, апропријација економске
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класификације 413000 – Накнаде у натури, у износу
од 35.000 динара; економска класификација 414000
Социјална давања запосленима, у износу од 390.000
динара; економска класификација 421000 Стални
трошкови, у износу од 840.000 динара; економска
класификација 422000 Трошкови путовања, у износу
од 70.000 динара; економска класификација 423000
Услуге по уговору, у износу од 225.000 динара;
економска класификација 425000 Текуће поправке и
одржавање, у износу од 324.000 динара; економска
класификација 511000 Зграде и грађевински објекти,
у износу од 5.235.000 динара; економска
класификација 512000 Машине и опрема, у износу од
100.000 динара; програм 1102, програмска активност
1102-0001, функција 640 – улична расвета,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, у износу од 694.000 динара;
програм 0701, програмска активност 0701-0001,
функција 451 – друмски саобраћај, економска
класификација 511000 Зграде и грађевински објекти,
у износу од 1.036.000 динара; програмска активност
0701-0002, функција 360 – јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту, економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,
у износу од 119.000 динара; економска клсификација
511000 Зграде и грађевински објекти, у износу од
316.000 динара; глава 6.2 Буџетски фонд за заштиту
животне средине, програм 0401, програмска
активност 0401-0001, функција 560 – заштита
животне средине, економска класификација 424000
Специјализоване услуге, у износу од 68.000 динара;
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, у износу од 515.000 динара.

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 9.967.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
инвестиције и одрживог развоја, ради плаћања
јавне расвете у градским и сеоским МЗ и извели
други неопходни послови из надлежности ове управе
(функција 620: 424000 200.000; 425000 1.031.000;
функција 640: 421000 Стални трошкови, 8.486.000;
425000 150.000; функција 660: 424000 100.000).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 6.1
Управа за инвестиције и одрживи развој, програм
1101, програмска активност 1101-0003, функција 620
– Развој заједнице, извор финансирања 01,
апропријација економске класификације 424000
Специјализоване услуге, тако да план средстава ове

апропријације за 2017. годину износи 1.400.000
динара; економске класификације 425000 Текуће
поправке и одржавање, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину, износи 5.877.000
динара; програм 1102, програмска активност 1102-
0001, функција 640 – улична расвета, извор
финансирања 01, економска класификација 421000
Стални трошкови, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 45.628.750;
економска класификација 425000 Текуће поправке и
одржавање, тако да план средстава ове апропријације
за 2017. годину износи 9.346.000; програмска
активност 1102-0002, функција 660 – послови
становања и заједнице некласификовани на другом
месту, економска класификација 424000
Специјализоване услуге, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 28.208.000
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

Анализирањем извршења буџета општине
Параћин за 2017. годину, за протекли период, уочено
је да ће део средстава опредељених на одређеним
позицијама бити неутрошен из више разлога (уштеде
на јавним набавкама, мањих непрецизности у
планирању појединих позиција и сл.), па се у складу
са чланом 61. став 13. и 14., као и чланом 69. став 4.
Закона о буџетском систему, овим решењем та
средства преносе у текућу буџетску резерву, да би се
одмах из исте распоредила на апропријације
недовољно планиране код Управе за инвестиције и
одрживог развоја.

Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 9.967.000
динара, не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1249/2017-III од 27.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. Закон, 101/16-др.закон) и члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16)
и члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у
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општини Параћин ("Службени лист општине
Параћин'' бр.1/13 и 32/16), Председник општине
Параћин, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању Савета манифестација општине

Параћин

I
ФОРМИРА СЕ Савет манифестација

општине Параћин који чине представници локалне
самоуправе и стручњаци за поједине области
културе, уметности, туризма, спорта и др.

Савет има председника, координатора и
деветнаест чланова, и то:

Председник:
- Биљана Миловановић,
Координатор:
-Немања Јовановић,

и чланови:
-Војислав Васић, локална самоуправа;
-Горан Милојевић, локална самоуправа;
-Војкан Ристић, члан Општинског већа општине
Параћин,
-Бојан Стојчић, спорт и физичка култура;
-Марко Јовановић, Спортски савез општине
Параћин;
-Валентина Приморац, Спортски савез општине
Параћин;
-Александра Павловић, Канцеларија за младе;
-Аљоша Глигоријевић, Туристичка организација
општине Параћин;
-Зорица Ђорђевић, Kултурни центар општине
Параћин;
-Бранислав Стојановић, Завичајни музеј општине
Параћин;
-Леопосава Иванковић, Библиотека ''Др Вићентије
Ракић'' Параћин;
-Милорад Видовић, СРЦ''7.јули''Параћин;
-Марко Шћепановић, Позориште Параћин;
-Борис Лукић, Дом омладине;
-Живадинка Ђорђевић, УГ Ђурђевдан;
-Милош Ђурђевић, помоћник председника општине;
-Бранислав Перић, помоћник председника општине;
-Виолета Ћосић, локална самоуправа;
-Ирена Петровић, локална самоуправа.

II
ЗАДАТАК Савета манифестација:
-доноси план манифестације,
-доноси правилник о званичним наградама и

признањима манифестације и именује жири за оцену
и доделу награда и признања за манифестације
такмичарског карактера,

-одређује учеснике манифестације, утвршује

пропозиције и одлучује о другим питањима од
интереса за успешну реализацију манифестације,

-одређује место, време и дужину трајања
манифестације,

-сачињава извештај о реализацији програма и
доставља председнику општине и Општинском већу,

-координира акитвности свих учесника и
организатора манифестације,

-обавља друге послове везане за одржавање
манифестације.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-200/2017-I од 30.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12 ,13/12 , 17/13,17/14 и
25/16) и чл. 3. ст.5 , чл.5 ст. 2 и чл.6 ст.3 Одлуке о
прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину (''Службени лист
општине Параћин'', број 9/13 и 17/13),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 01.11.2017. године, разматрајући
Одлуку Савета МЗ Буљане о давању у закуп
пословног простора непосредном погодбом ЈП
''Пошта Србије'' РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац
бр. 76/2017 од 15.10.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Месне

заједнице ''Буљане'' да се пословни простор у
површини од 23 м2 који се налази у објекту бр. 1
кп.бр. 3407 из ЛН 51 КО Буљане да у закуп на
период од 5 година, Јавном предузећу ''Пошта
Србије'' PPJ Јагодина, Крушевац, Крагујевац,
непосредном погодбом уз месечну закупнину од 0,5
еура по м2., у динарској противредности по средњем
курсу НБС на дан уплате.

II
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.
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О б р а з л о ж е њ е
У складу са чл. 3. ст.5 , чл.5 ст. 2 и чл.6 ст.3

Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину (''Службени лист
општине Параћин'', број 9/13 и 17/13) Месна
заједница ''Буљане'' обратила се Општинском већу
општине Параћин захтевом ради давања сагласности
на Одлуку  од 15.10.2017.године.

Општинско веће је на седници одржаној
01.11.2017. године разматрало наведени захтев МЗ
''Буљане'' и Одлуку Савета МЗ Буљане о давању у
закуп пословног простора непосредном погодбом
ЈП''Пошта Србије'' РРЈ Јагодина, Крушевац,
Крагујевац бр. 76/2017 од 15.10.2017.године као и
мишљење Општинског јавног правобранилаштва
општине Параћин, број ЈП 77/17  од 01.11.2017.
године.

Како је наведена Одлука о избору
непосредном погодбом понуђача у поступку
издавања пословних просторија у закуп на којима
општина Параћин има јавну својину а које су дате
месним заједницама на коришћење у складу са
Одлуком о прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину (''Службени лист
општине Параћин'', број 9/13 и 17/13) те је
Општинско веће одлучило као у диспозитиву
Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-41/2017-III од 01.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016),

В.Д. Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове општине
Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о гранту Комесаријата за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/316 од 14.10.2015.
године; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд, бр.
6506 од 30.10.2015. године; општине Параћин, бр.

400-927/15-01-I од 27.10.2015. године и Анексом I
Уговора о гранту Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 9-9/316-2/2016 од 31.10.2016.
године; ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд, бр.
12852 од 27.10.2016. године; општине Параћин, бр.
400-811/2016-01-I од 21.10.2016. године општини
Параћин су одобрена средства у укупном износу од
8.007.031,50 динара за следеће намене: куповине
сеоских кућа (10 кућа).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за социј.
заштиту из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 24.807.032
динара (извор финансирања 01, 08 и 15), а трошак –
унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица износи 9.707.032 динара (извор финансирања 01
200.000, извор финансирања 08 8.007.032, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се нови конто ''744151 текући добровољни
трансфери од физичких  и правних лица у корист
нивоа општина'', са износом од ''8.007.032 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-35/2017-V-01 од 13.01.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), и захтева СРЦ
''7.јули'', бр. 02-01/17 од 20.01.2017. године, В. Д.
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 09, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
523000 Залихе робе, износ ''700.000'' мења се износом
''500.000''; отвара се нова економска класификација
426000 Материјал, у износу од ''200.000'' динара, а у
подглави 5.61 СРЦ ''7.јули'', економска
класификација 523000 Залихе робе, износ ''700.000''
мења се износом ''500.000''; отвара се нова економска
класификација 426000 Материјал, у износу од
''200.000'' динара.

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

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-80/2017-V-01 од 24.01.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени

лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), В. Д. Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-16/1; 553-18/1; 553-19/1 и 553-
20/1 од 24.01.2017. године општини Параћин су
одобрена средства у укупном износу од 60.000,00
динара за следеће намене: помоћи социјално
угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица за превазилажење тешке
материјалне и здравствене ситуације , који живе на
територији општине Параћин, (Шермет Горани,
избеглици из БиХ, 15.000 динара; Бубања Милосаву,
интерно расељеном лицу из КиМ, 15.000 динара;
Аврамовић Драгољубу, интерно расељеном лицу из
КиМ, 15.000 динара и Фртунић Вери, интерно
расељеном лицу из КиМ, 15.000 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за социј.
заштиту из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 24.867.032
динара (извор финансирања 01, 07, 08 и 15), а трошак
– унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица износи 9.767.032 динара (извор
финансирања 01 200.000, извор финансирања 07
60.000, извор финансирања 08 8.007.032, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се нови конто ''733154 текући наменски
трансфери од Републике у корист општина'', са
износом од ''60.000 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-240/2017-V-01 од 07.02.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), и захтева
Управе за инвестиције и управљање имовином, бр. -
од 20.01.2017. године. Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 6, Управа за инвестиције и управљање
имовином, глава 6.1 Управа за инвестиције и
управљање имовином, програм 0701, програмска
активност 0701 – 0002, функционална класификација
360 јавни ред и безбедност некласификована на
другом месту, економска класификација 425000
Текуће поправке и одржавање, износ ''4.150.000''
мења се износом ''4.050.000'', а економска
класификација 512000 Машине и опрема, износ
''1.000'' мења се износом ''101.000'' .

2. Одлуку доставити Управи за инвестиције и
управљање имовином; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-60/2017-V-01 од 09.02.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), и захтева
Управе за инвестиције и управљање имовином, бр.
400 - 352/2017-VI-01 од 08.03.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 6, Управа за инвестиције и управљање
имовином, глава 6.1 Управа за инвестиције и
управљање имовином, програм 0701, програмска
активност 0701 – 0002, функционална класификација
620 развој заједнице, економска класификација
511000 Зграде и грађевински објекти, износ
''37.636.650'' мења се износом ''37.456.650'', а
функционална класификација 640 улична расвета,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, износ ''650.000'' мења се
износом ''830.000''.

2. Одлуку доставити Управи за инвестиције и
управљање имовином; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-354/2017-V-01 од 09.03.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), и захтева СРЦ
''Јединство'', бр. 1/17 од 14.03.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
425000 Текуће поправке и одржавање, износ
''5.335.000'' мења се износом ''5.215.000''; економска
класификација 423000 Услуге по уговору, износ
''6.320.000'' мења се износом ''6.440.000'', а у подглави
5.62 СРЦ ''Јединство'', економска класификација
425000 Текуће поправке и одржавање, износ
''1.235.000'' мења се износом ''1.115.000''; економска
класификација 423000 Услуге по уговору, износ
''1.420.000'' мења се износом ''1.540.000''.

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

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-426/2017-V-01 од 21.03.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о

буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-71/1 од 17.02.2017. године;
553-135/1 од 17.02.2017. године; 553-176/1 од
22.02.2017. године општини Параћин су одобрена
средства у укупном износу од 45.000,00 динара за
следеће намене: новчане помоћи Вуковић Верици,
интерно расељеном лицу са КиМ за превазилажење
тешке материјалне и здравствене ситуације
(15.000,00 динара), Фуруновић Небојши, интерно
расељеном лицу са КиМ за превазилажење тешке
материјалне и здравствене ситуације (15.000,00
динара) и Михајловић Емилији, избеглици из
Републике Хрватске, за превазилажење тешке
материјалне и здравствене ситуације (15.000,00
динара), сви тренутно настањени на територији
општине Параћин,.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за социј.
заштиту из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 24.912.032
динара (извор финансирања 01, 07, 08 и 15), а трошак
– унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица износи 9.812.032 динара (извор
финансирања 01 200.000, извор финансирања 07
105.000, извор финансирања 08 8.007.032, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''60.000 динара''
мења се износом ''105.000 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.
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5. Решење доставити Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Одељењу за јавне службе и ЛЕР, Одељењу за општу
управу и заједничке послове и Управи за трезор.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-435/2017-V-01 од 21.03.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013
и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016) и захтева
Туристичке организације општине Параћин, бр. 161-I
од 23.03.2017. године, Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси

О Д Л У К У
о промени апропријација

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.10
Туристичка организација општине Параћин,
програм 1502, програмска активнос 1502-0002,
функционална класификација 473 туризам,
економска класификација 414000 Социјална давања
запосленима, износ ''80.000'' мења се износом
''30.000'', а економска класификација 424000
Специјализоване услуге, износ ''800.000'' мења се
износом ''850.000''.

2. Одлуку доставити Туристичкој
организацији општине Параћин; Начелници Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске  и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-468/2017-V-01 од 23.03.2017. годину

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењем Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-295/1 од 06.03.2017. године
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 26.230,00 динара за следеће намене:
новчане помоћи Курепа Душану, избеглом лицу,
тренутно настањеном на територији општине
Параћин, на име покривања дела трошкова сахране
покојнице Курепа Љубице.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за социј.
заштиту из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 24.938.262
динара (извор финансирања 01, 07, 08 и 15), а трошак
– унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица износи 9.838.262 динара (извор
финансирања 01 200.000, извор финансирања 07
131.230, извор финансирања 08 8.007.032, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
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Републике у корист општина'', износ ''105.000
динара'' мења се износом ''131.230 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења..

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-530/2017-V-01 од 31.03.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о гранту са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, бр. 9-9/316 од 14.10.2015.
године (наш број 400-927/15-01-I од 27.10.2015.) и
Анекса уговора бр. 9-9/316-2/2015 од 31.10.2016.
године (наш број 400-811/2016-01-I од 21.10.2016.),
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 985.480,80 динара за следеће намене:
куповина сеоског газдинства по Уговору о додели
бесповратне помоћи, закљученог између општине
Параћин и Гајић Милована.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа

за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 472000 Накнада за
социј. заштиту из буџета, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
25.923.743 динара (извор финансирања 01, 07, 08 и
15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 10.823.743 динара
(извор финансирања 01 200.000, извор финансирања
07 131.230, извор финансирања 08 8.992.513, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист општина'', износ
''8.007.032 динара'' мења се износом ''8.992.513
динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-531/2017-V-01 од 31.03.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), и захтева Библиотеке ''Др
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Вићентије Ракић'' Параћин, - од 31.03.2017. године
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.5 Култура,
програм 1201, програмска активност 1201 – 0001,
функционална класификација 820 услуге културе,
економска класификација 421000 Стални трошкови,
износ ''3.020.000'' мења се износом ''3.000.000'';
економска класификација 416000 Награде
запосленима и остали посебни расходи, износ
''250.000'' мења се износом ''270.000'', а у подглави
5.52 Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' Параћин,
економска класификација 421000 Стални трошкови,
износ ''700.000'' мења се износом ''680.000'';
економска класификација 416000 Награде
запосленима и остали посебни расходи, износ
''250.000'' мења се износом ''270.000'''.

2. Одлуку доставити Библиотеци ''Др
Вићентије Ракић'' Параћин; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
и шефу радне групе трезора); Одељењу за јавне
службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-537/2017-V-01 од 04.04.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-86/2016-I од 31.10.2016.
године и Уговором о спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-2/2017 од 28.02.2017.
године потписаним са општином Параћин, ПУ
''Бамби'' Параћин (као Послодавцу) опредељена су
средства у укупном износу од 4.094.277,12 динара
(1.030.806,28 динара по уговору из 2016. године и
3.063.470,84 динара по уговору из 2017. године).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.8 ПУ ''Бамби'' Параћин, програм
2001, програмска активност 2001-0001, функција 911
предшколско образовање, извор финансирања 07,
економска класификација 423000 Услуге по уговору,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 9.406.461 динар (извор
финансирања 01 3.800.000; 07 3.986.461; 16
1.620.000); економска класификација 426000
Материјал, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 32.196 динара
(01 22.000; 07 10.196) и нова апропријација 512000
Машине и опрема, са износом од 97.620 динара.

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
уводи се нови конто ''771111 меморандумске ставке
за рефундацију расхода'', у износу од ''4.094.277
динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

6. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
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УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-576/2017-V-01 од 11.04.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором између Републике Србије –
Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања ( бр. 401-00-01137/67/2016-09 од
15.03.2017. године) и општине Параћин (бр. 400-
430/2017-I од 15.03.2017. године) општини Параћин
су одобрена средства у укупном износу од
12.391.558,72 динара за следеће намене:
финансирања услуга социјалне заштите из
надлежности јединице локалне самоуправе, у складу
са законом.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 424000
Специјализоване услуге, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
13.591.559 динара (извор финансирања 07 12.391.559
динара; извор финансирања 15 1.200.000 динара).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ од ''131.230''
мења се износом ''12.522.789'' динара.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и

буџет Управе за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове да изврши техничке корекције у
осталим деловима Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. г, у складу са изменама датим у
члану 2. и 3. овог Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-589/2017-V-01 од 12.04.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), као и захтева
Туристичке организације општине Параћин, бр. 219-I
од 12.04.2017. године.

Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о донаторству између CRH
(Србија) д.о.о. са седиштем у Поповцу, заведеним
код донатора под бројем 10-U-145/17 од 29.03.2017.
године и Туристичке организације општине Параћин
као примаоца донације, заведено код примаоца под
бројем: 150-I од 15.03.2017. године, Туристичкој
организацији општине Параћин су донирана
средства у износу од 371.953,20 динара (3.000 EURA
у динарској противредности, курс на дан 30.03.2017.
године), а ради реализације пројекта '' CRH Соларна
клупа (по конкурсу донатора ''Партнерство за
будућност'').

2. Средства из тачке 1. овог решења,
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распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.10 Туристичка организација
општине Параћин, програм 1502, програмска
активност 1502-0002, функција 473 туризам, извор
финансирања 08, економска класификација 512000
Машине и опрема, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 571.953 динара
(извор финансирања 01 200.000; извор финансирања
08 371.953).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа општина'',
износ од ''8.992.513'' мења се износом ''9.364.466 ''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-592/2017-V-01 од 13.04.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о отварању нових

апропријација
број: 400 - 576/2017-V-01 од 11.04.2017. године

1. У решењу о отварању нових апропријација,
број: 400 - 576/2017-V-01 од 11.04.2017. године, мења
се тачка 2. тако да иста гласи:
''2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на апропријацију: у Разделу 5. Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове , глава 5.8
ПУ ''Бамби'' Параћин, програм 2001, програмска
активност 2001-0001, функција 911 предшколско
образовање, извор финансирања 07, економска
класификација 423000 Услуге по уговору, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 9.406.461 динар (извор финансирања
01 3.800.000; 07 3.986.461; 16 1.620.000); економска
класификација 426000 Материјал, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 22.010.196 динара (01 22.000.000; 07 10.196) и
нова апропријација 512000 Машине и опрема, са
износом од 97.620 динара.''

2. Решење доставити: ПУ ''Бамби'' Параћин,
Начелнику Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, Одељењу за
финансије и буџет – начелнику одељења, Одсеку
рачуноводства и служби Трезора, Одељењу за јавне
службе и ЛЕР, Одељењу за општу управу и
заједничке послове и Управи за трезор.

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

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о отварању нових апропријација,
бр. 400 - 576/2017-V-01 од 11.04.2017. године, у
тачци 2. дошло је до техничке грешке у делу који се
односи на износ економске класификације 426000
Материјал, за извор финансирања 01, уместо ''22.000''
треба да стоји ''22.000.000'', што има за последицу и
промену укупног износа ове апропријације у 2017.
години, уместо ''33.196 динара'' овом исправком се
наведени износ мења у ''22.010.196 динара''.

У осталим елементима решења нема
никаквих промена.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-599/2017-V-01 од 18.04.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о спровођењу јавног рада
Националне службе за запошљавање – Филијала
Јагодина, бр. 3101-10169-21/2017 од 24.04.2017.
године потписаним са Туристичком организацијом
општине Параћин (као Послодавцу) опредељена су
средства у укупном износу од 655.477,80 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.10 Туристичка организација
општине Параћин, програм 1502, програмска
активност 1502-0002, функција 473 туризам, извор
финансирања 07, економска класификација 415000
Накнада трошкова за запослене, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
180.000 динара (извор финансирања 01 140.000; 07
40.000); економска класификација 423000 Услуге по
уговору, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 3.605.478
динара (извор финансирања 01 3.000.000; 07 605.478)
и економска класификација 426000 Материјал, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 260.000 динара (01 250.000; 07
10.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''771111 меморандумске ставке за рефундацију
расхода'', износ од ''4.094.277 динара'' мења се
износом ''4.749.755 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења..

5. Решење доставити: Туристичкој
организацији општине Параћин, Начелнику Управе

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-626/2017-V-01 од 26.04.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењем Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-288/1 од 29.03.2017. године
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 15.000,00 динара за следеће намене:
новчане помоћи Марчетић Милојку, избеглом лицу
из Републике Хрватске, тренутно настањеном на
територији општине Параћин, на име помоћи за
превазилажење тешке материјалне и здравствене
ситуације.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 472000 Накнада за
социј. заштиту из буџета, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
25.938.743 динара (извор финансирања 01, 07, 08 и
15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 10.838.743 динара
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(извор финансирања 01 200.000, извор финансирања
07 146.230, извор финансирања 08 8.992.513, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''12.522.789
динара'' мења се износом ''12.537.789 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-658/2017-V-01 од 09.05.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о сарадњи између Комесаријата
за избеглице и миграције РС и општине Параћин, бр.
9-9/663 од 18.05.2017. године (заведеним у
Општинској управи под бројем: 400-593/2017-I од
18.05.2017. године) општини Параћин су одобрена

средства у укупном износу од 3.780.000,00 динара за
следеће намене: помоћ породицама интерно
расељених лица, док су у расељеништву, која живе
на територији општине Параћин (куповина сеоских
кућа са окућницом и набавку грађевинског
материјала за поправку или адаптацију предметне
сеоске куће са окућницом).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 472000 Накнада за
социј. заштиту из буџета, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
32.193.743 динара (извор финансирања 01, 07, 08 и
15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 17.093.743 динара
(извор финансирања 01 200.000, извор финансирања
07 6.401.230, извор финансирања 08 8.992.513, а
извор финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''15.012.789
динара'' мења се износом ''18.792.789 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-732/2017-V-01 од 31.05.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором о сарадњи између Комесаријата
за избеглице и миграције РС и општине Параћин, бр.
9-9/660 од 18.05.2017. године (заведеним у
Општинској управи под бројем: 400-594/2017-I од
18.05.2017. године) општини Параћин су одобрена
средства у укупном износу од 2.475.000,00 динара за
следеће намене: стварање и побољшавање услова
становања породичних домаћинстава интерно
расељених лица која имају пребивалиште/боравиште
на територији општине Параћин (куповина
грађевинског материјала и др.).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за социј.
заштиту из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 28.413.743
динара (извор финансирања 01, 07, 08 и 15), а трошак
– унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица износи 13.313.743 динара (извор
финансирања 01 200.000, извор финансирања 07
2.621.230, извор финансирања 08 8.992.513, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''12.537.789
динара'' мења се износом ''15.012.789 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-733/2017-V-01 од 31.05.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016), члана 46.
Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 28/2016), и
захтева Туристичке организације Параћин, бр. 348-I
од 06.06.2017. године, Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором између Републике Србије –
Министарства трговине, туризма и телекомуникација
(бр. 401-00-210-1/2017-08 од 09.05.2017. године) и
Туристичке организације општине Параћин (бр. 322-I
од 31.05.2017. године) Туристичкој организацији
општине Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 1.000.000,00 динара за следеће намене:
суфинансирање Пројекта – ''Крстовданске
свечаности и Новогодишњи концерт''.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.10 Туризам - Туристичка
организација општине Параћин, програм 1502,
пројекат 1502-П3 Крстовданске свечаности и
Новогодишњи концерт (мења се назив пројекта:
уместо ''Крстовданске свечаности'' сада је ''
Крстовданске свечаности и Новогодишњи концерт''),
функција 473 туризам, економска класификација
423000 Услуге по уговору, тако да укупан план
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средстава ове апропријације за 2017. годину износи
2.500.000 динара (извор финансирања 01 1.500.000
динара; извор финансирања 07 1.000.000 динара).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ од ''18.792.789''
мења се износом ''19.792.789'' динара.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет Општинске управе Параћин да изврши
техничке корекције у осталим деловима Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. г, у складу са
изменама датим у члану 2. и 3. овог Решења.

5. Решење доставити: ТО општине Параћин;
начелнику Општинске управе; Одељењу за
финансије и буџет (начелнику одељења, Одсеку
рачуноводства и служби Трезора); Одељењу за јавне
службе и ЛЕР; Одељењу за општу управу и
заједничке послове и Управи за трезор.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-748/2017-V-01 од 08.06.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева
Општинског правобранилаштва Параћин, бр. 403-1-
306/2017-V-08 од 03.07.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 4, Општинско јавно правобранилаштво,

програм 0602, програмска активност 0602 – 0004,
функционална класификација 330 судови, економска
класификација 426000 Материјал, износ ''300.000''
мења се износом ''285.000''; економска класификација
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова,
износ ''5.250.000'' мења се износом ''5.265.000''.

2. Одлуку доставити Општинском
правобранилаштву Параћин; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику,
шефу радне групе трезора, шефу службе за
књиговодство); Одељењу за јавне службе и ЛЕР и
Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-845/2017-V-01 од 03.07.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинских управа
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 28/2016 и 7/2017), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењем Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-690/1 од 21.06.2017. године
општини Параћин су одобрена средства у укупном
износу од 15.000,00 динара за следеће намене:
новчане помоћи Трнинић Мирјани, избеглом лицу
из Републике Хрватске, тренутно настањеном на
територији општине Параћин, на име помоћи за
превазилажење тешке материјалне ситуације.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програмска
активност 0602-0001, функција 090 социјална
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заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 Накнада за социј.
заштиту из буџета, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 32.388.743
динара (извор финансирања 01, 07, 08 и 15), а трошак
– унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица износи 17.808.743 динара (извор
финансирања 01 900.000, извор финансирања 07
6.416.230, извор финансирања 08 8.992.513, а извор
финансирања 15 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''36.292.789
динара'' мења се износом ''36.307.789 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-931/2017-V-01 од 26.07.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ ''Ђура
Јакшић'', Параћин, бр. 186-4 од 26.07.2017. године,
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, у оквиру економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
(421 Стални трошкови, износ ''41.800.000'' мења се
износом ''41.787.700'', а трошак 414 Социјална
давања запосленима, износ ''1.620.000'' мења се
износом ''1.632.300''). У подглави 5. 32 ОШ ''Ђура
Јакшић'' Параћин, у оквиру економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти (421 Стални трошкови, износ
''3.100.000'' мења се износом ''3.087.700'', а трошак
414 Социјална давања запосленима, износ ''125.000''
мења се износом ''137.300'').

2. Одлуку доставити ОШ ''Ђура Јакшић''
Параћин; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет Општинске управе (начелнику
и радној групи Трезора); Одељењу за јавне службе и
ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-941/2017-V-01 од 27.07.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ
''Бранко Крсмановић'' Сикирица, бр. 892/1 од
01.08.2017. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси
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О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, у оквиру економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
(421 Стални трошкови, износ ''41.787.700'' мења се
износом ''41.757.700''; нови трошак 444 Пратећи
трошкови задуживања, у износ од 20.000 динара и
нови трошак 483 Новчане казне и пенали по решењу
судова, у износу од 10.000 динара). У подглави 5. 34
ОШ ''Бранко Крсмановић'' Сикирица, у оквиру
економске класификације 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти (421 Стални трошкови,
износ ''5.400.000'' мења се износом ''5.370.000''; нови
трошак 444 Пратећи трошкови задуживања, у износ
од 20.000 динара и нови трошак 483 Новчане казне и
пенали по решењу судова, у износу од 10.000
динара).

2. Одлуку доставити ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет Општинске
управе (начелнику и радној групи Трезора);
Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-970/2017-V-01 од 02.08.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева СРЦ
''Борац'', бр. - од 02.08.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
421000 Стални трошкови, износ ''13.890.000'' мења се
износом ''13.843.000''; економска класификација
425000 Текуће поправке и одржавање, износ
''5.965.000'' мења се износом ''6.012.000'', а у подглави
5.63 СРЦ ''Борац'', економска класификација
421000 Стални трошкови, износ ''470.000'' мења се
износом ''423.000''; економска класификација 425000
Текуће поправке и одржавање, износ ''1.800.000''
мења се износом ''1.847.000''.

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

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-974/2017-V-01 од 07.08.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева СРЦ
''Борац'', бр. 93 од 14.08.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
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раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
423000 Услуге по уговору, износ ''7.810.000'' мења се
износом ''7.803.000''; економска класификација
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали, износ
''40.000'' мења се износом ''47.000'', а у подглави 5.63
СРЦ ''Борац'', економска класификација 423000
Услуге по уговору, износ ''1.900.000'' мења се
износом ''1.893.000''; отвара се нова апропријација
економске класификације 482000 Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, у износу од 7.000 динара.

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

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-998/2017-V-01 од 14.08.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), члана
46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 28/2016 и
7/2017), и захтева Завичајног музеја ''Параћин'', бр.
275-2 од 11.08.2017. године, Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Уговором између Републике Србије –
Министарства културе и информисања (бр. 451-04-
1115/2017-02 од 21.06.2017. године) и Завичајног
музеја ''Параћин'' (бр. 218 од 22.06.2017. године)
Завичајном музеју ''Параћин'' су одобрена
средства у укупном износу од 3.600.000,00 динара за
следеће намене: реализација пројекта – ''Изградња
депоа''.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.5 Култура, програм 1201,
програмска активност 1201-0003, функција 820
услуге културе, извор финансирања 07, економска
класификација 511000 зграде и грађевински објекти,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 1.959.553 динара (извор
финансирања 01 0 динара; извор финансирања 07
1.959.553 динара), а апропријација 512000 Машине и
опрема, укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 2.190.447 динара (извор
финансирања 01 550.000 динара; извор финансирања
07 1.640.447 динара). У делу који се односи на главу
5.51 Завичајни музеј ''Параћин'', програм 1201,
програмска активност 1201-0003, функција 820
услуге културе, извор финансирања 07, средства се
распоређују на апропријације: економска
класификација 511 зграде и грађевински објекти,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 1.959.553 динара (извор
финансирања 01 0 динара; извор финансирања 07
1.959.553 динара), и економска класификација 512
Машине и опрема, укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 2.190.447
динара (извор финансирања 01 550.000 динара; извор
финансирања 07 1.640.447 динара).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ од ''36.307.789''
мења се износом ''39.907.789'' динара.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет Општинске управе Параћин да изврши
техничке корекције у осталим деловима Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. г, у складу са
изменама датим у члану 2. и 3. овог Решења.

5. Решење доставити: Завичајном музеју
''Параћин''; начелнику Општинске управе; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику одељења и служби
Трезора); Одељењу за јавне службе и ЛЕР; Одељењу
за општу управу и заједничке послове и Управи за
трезор.

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1025/2017-V-01 од 17.08.2017. године
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НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016, 17/2016,
22/2016, 24/2016 и 28/2016) и члана 46. Одлуке о
организацији општинске управе (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 28/2016 и 7/17), Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције РС, бр. 553-858/1 од 08.08.2017.године и
553-920/1 од 15.08.2017. године општини Параћин
су одобрена средства у укупном износу од 40.000,00
динара за следеће намене: помоћи социјално
угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица за превазилажење тешке
материјалне и здравствене ситуације, тренутно
настањених на територији општине Параћин,
(Лазаревић Даници, избеглици из Републике
Хрватске, износ од 20.000,00 динара; Лончар Марији,
избеглици из Републике Хрватске 20.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програмска активност 0602-0001, функција 090
социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 472000 Накнада за
социј. заштиту из буџета, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
32.428.743 динара (извор финансирања 01, 07, 08 и
15), а трошак – унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица износи 17.848.743 динара
(извор финансирања 01 - 900.000, извор
финансирања 07 - 6.456.230, извор финансирања 08 -
8.992.513, а извор финансирања 15 - 1.500.000).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''39.907.789
динара'' мења се износом ''39.947.789 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1038/2017-V-01 од 22.08.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 403-1-459/2017-V-08 од 31.08.2017.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0602 програмска активност 0602 – 0001,
функционална класификација 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 накнаде за
социјалну заштиту из буџета, износ ''15.480.000''
мења се износом ''14.480.000''; функциона
класификација 130 опште услуге, економска
класификација 423000 услуге по уговору, износ
''15.750.000'' мења се износом ''16.750.000''.
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2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора) и
Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1049/2017-V-01 од 31.08.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 28/2016 и
7/2017), Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. На основу Уговора Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и
Општине Параћин, остварен је приход у износу од
14.475.786 динара. По уговору бр.461-02-00188-
г.т2/2017-14 од.10.08.2017.год. износ 1.945.134,95
намењен за уређење земљишта комасацијом ( I фаза
); Уговор бр.461-02-00190-крч/0/2017-14 од
10.08.2017.год. износ 11.697.000,00 - II фаза
комасације; Уговор бр.401-00-01910/2/2017-14 од
28.08.2017.год. износ 833.650,29 намењен уређењу
некатегорисаних путева и отресишта.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 6. Управа
за инвестиције и одрживи развој , глава 6.3 Буџетски
фонд за развој пољопривреде, програмска
активност 0101-0001, функција 421 пољопривреда,
економска класификација 425000 текуће поправке и
одржавање, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 2.483.650
динара (извор финансирања 01 - 1.650.000, извор
финансирања 07 - 833.650);
и Пројекат 0101-П1 – Комасација у Доњем Видову,
економска класификација 423000 – услуге по
уговору, тако да укупан план ове апропријације за

2017.годину износи 2.129.188 динара (извор
финансирања 01- 2.052.000, извор финансирања 07-
77.188); економска класификација 424000 –
специјализоване услуге, укупан план ове
апропријације за 2017.годину износи 23.564.947
динара (извор финансирања 01 – 10.000.000, извор
финансирања 07 – 13.564.947).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''733154 текући наменски трансфери од
Републике у корист општина'', износ ''39.947.789
динара '' мења се износом ''54.423.575 динара''.

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1066/2017-V-01 од 04.09.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева Дома
здравља Параћин, бр. 1411/1 од 08.09.2017. године,
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.9 Здравство, програм 1801,
програмска активност 1801 – 0001, функционална
класификација 721 опште медицинске услуге, у
оквиру економске класификације 464100 Текуће
дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања (465 – Остале донације, дотације и
трансфери, износ ''500.000'' мења се износом
''450.000''; економска класификација 415 – накнаде
трошкова за запослене, износ '' 450.000'' мења се
износом '' 500.000 ''. У подглави 5. 91 Дом здравља
Параћин, у оквиру економске класификације 464100
Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања (465 – Остале донације,
дотације и трансфери, износ ''500.000'' мења се
износом ''450.000''; а 415 – накнаде трошкова за
запослене, износ ''450.000'' мења се износом
''500.000'' динара.

2. Одлуку доставити Дому здравља Параћин;
Начелници Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове; Одељењу за
финансије и буџет Општинске управе (начелнику и
радној групи Трезора); Одељењу за јавне службе и
ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1092/2017-V-01 од 08.09.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева СРЦ
''Борац'', бр. - од 11.09.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
465000 Остале донације, дотације и трансфери, износ
''1.151.000'' мења се износом ''1.141.000''; економска
класификација 415000 Накнаде трошкова за
запослене, износ ''300.000'' мења се износом
''310.000'', а у подглави 5.63 СРЦ ''Борац'',
економска класификација 465 Остале донације,
дотације и трансфери, износ ''100.000'' мења се
износом ''90.000''; уводи се нова економска
класификација 415 Накнаде трошкова за запослене, у
укупном износу од 10.000 динара.

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

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1098/2017-V-01 од 11.09.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), Начелник Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
доноси

О Д Л У К У
о измени Одлуке о промени апропријација, број:

400-1049/2017-V-01 од 31.08.2017. године

1. У Одлуци о промени апропријација, број:
400-1049/2017-V-01 од 31.08.2017. године, мења се
тачка 1. тако да иста гласи:

''1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
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раздео 5, глава 5.1 Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
програм 0602, програмска активност 0602 – 0001,
функционална класификација 090 социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472000 накнаде за
социјалну заштиту из буџета, износ ''15.480.000''
мења се износом ''14.480.000'' (трошак – субвенција
трошкова превоза средњешколаца, износ
''10.000.000'' мења се износом ''9.000.000'');
функциона класификација 130 опште услуге,
економска класификација 423000 услуге по уговору,
износ ''15.750.000'' мења се износом ''16.750.000''.''

2. Одлуку доставити Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет (начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора) и
Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е

У Одлуци о промени апропријација, број:
400-1049/2017-V-01 од 31.08.2017. године, код
апропријације која се умањује (конто 472000) није
било прецизирано који трошак у оквиру исте се
умањује, те се овом изменом то исправља тако што
се прецизира да се трошак – субвенција трошкова
превоза средњешколаца умањује за 1.000.000 динара
(износ ''10.000.000'' мења се износом ''9.000.000'').

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1130/2017-V-01 од 25.09.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 28/2016 и
7/2017), Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о отварању нових

апропријација број: 400-1066/2017-V-01 од
04.09.2017. године

1. У решењу о отварању нових апропријација,
број: 400 - 1066/2017-V-01 од 04.09.2017. године,
мења се тачка 2. тако да иста гласи:

''2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на апропријацију: у Разделу 6. Управа за инвестиције
и одрживи развој , глава 6.3 Буџетски фонд за
развој пољопривреде, програмска активност 0101-
0001, функција 421 пољопривреда, економска
класификација 425000 текуће поправке и одржавање,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 2.483.651 динар (извор
финансирања 01 - 1.650.000, извор финансирања 07 -
833.651);
и Пројекат 0101-П1 – Комасација у Доњем Видову,
економска класификација 423000 – услуге по
уговору, тако да укупан план ове апропријације за
2017. годину износи 2.129.188 динара (извор
финансирања 01- 2.052.000, извор финансирања 07-
77.188); економска класификација 424000 –
специјализоване услуге, укупан план ове
апропријације за 2017.годину износи 23.564.947
динара (извор финансирања 01 – 10.000.000, извор
финансирања 07 – 13.564.947).

2. Решење доставити: Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, Одељењу за финансије и буџет – начелнику
одељења, Одсеку рачуноводства и служби Трезора,
Управи за инвестиције и одрживи развој, Одељењу за
општу управу и заједничке послове и Управи за
трезор.

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

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о отварању нових апропријација,
бр. 400 - 1066/2017-V-01 од 04.09.2017. године, у
тачци 2. Став 1. дошло је до техничке грешке код
заокруживања децимала износа у делу који се односи
на износ економске класификације 425000 Текуће
поправке и одржавање, за извор финансирања 07,
уместо ''833.650'' треба да стоји ''833.651'', што има за
последицу и промену укупног износа ове
апропријације у 2017. години, уместо ''2.483.650
динара'' овом исправком се наведени износ мења у
''2.483.651 динар''.
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У осталим елементима решења нема
никаквих промена.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1131/2017-V-01 од 25.09.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ПУ
''Бамби'' Параћин, бр. - од 27.09.2017. године,
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за изворе
финансирања 04, 07 и 16, мењају се следеће
апропријације: раздео 5, Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, глава 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин ,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 411000 Плате,
додаци и накнаде запослених, износ ''6.600.000'' мења
се износом ''5.800.000''; економска класификација
412000 Социјални доприноси на терет послодавца,
износ ''1.200.000'' мења се износом ''1.050.000'';
додају се следеће нове економске класификације:
414000 Социјална давања запосленима, у износу од
50.000 динара; 416000 Награде запосленима и остали
посебни расходи, у износу од 400.000 динара; 422000
Трошкови путовања, у износу од 100.000 динара.
Такође се мењају следеће апропријације: економска
класификација 423000 Услуге по уговору, износ
''5.606.461'' мења се износом ''5.706.461'' и економска
клсификација 426000 Материјал, износ ''5.310.196''
мења се износом ''5.610.196''.

2. Одлуку доставити ПУ ''Бамби'' Параћин;
Начелници Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове; Одељењу за
финансије и буџет (начелнику и шефу радне групе

трезора); Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи
за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1138/2017-01-V-01 од 28.09.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, дел. бр. 840 од
02.10.2017. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, у оквиру економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
(трошак 416 Награде запосленима и остали посебни
расходи, износ ''5.059.000'' мења се износом
''4.989.000''; трошак 423 Услуге по уговору, износ
''18.380.000'' мења се износом ''18.450.000''). У
подглави 5. 38 ОШ ''Момчило Поповић Озрен''
Параћин, у оквиру економске класификације 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти (трошак
416 Награде запосленима и остали посебни расходи,
износ ''700.000'' мења се износом ''630.000''; трошак
423 Услуге по уговору, износ ''3.120.000'' мења се
износом ''3.190.000'').

2. Одлуку доставити ОШ ''Момчило Поповић
Озрен'' Параћин; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет Општинске управе (начелнику
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и радној групи Трезора); Одељењу за јавне службе и
ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1150/2017-V-01 од 04.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ
''Бранко Крсмановић'' Сикирица, бр. 1178 од
06.10.2017. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, у оквиру економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
(трошак 415 Накнаде трошкова за запослене, износ
''15.200.000'' мења се износом ''15.050.000''; трошак
426 Материјал, износ ''7.080.000'' мења се износом
''7.199.000'', а трошак 483 Новчане казне и пенали по
решењу судова, износ ''10.000'' мења се износом
''41.000''). У подглави 5. 34 ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица, у оквиру економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 415 Накнаде трошкова за
запослене, износ ''3.500.000'' мења се износом
''3.350.000''; трошак 426 Материјал, износ ''700.000''
мења се износом ''819.000'', а трошак 483 Новчане
казне и пенали по решењу судова, износ ''10.000''
мења се износом ''41.000'').

2. Одлуку доставити ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица; Начелници Управе за

урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет Општинске
управе (начелнику и радној групи Трезора);
Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1184/2017-V-01 од 11.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ
''Стеван Јаковљевић'' Параћин, бр. 786 од 09.10.2017.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, у оквиру економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
(трошак 414 Социјална давања запосленима, износ
''1.697.489'' мења се износом ''1.677.489''; трошак 415
Накнаде трошкова за запослене, износ ''15.240.000''
мења се износом ''15.200.000''; трошак 416 Награде
запосленима и остали посебни расходи, износ
''4.989.000'' мења се износом ''4.939.000''; трошак 426
Материјал, износ ''7.150.000'' мења се износом
''7.080.000'', а трошак 421 Стални трошкови, износ
''41.757.700'' мења се износом ''41.937.700''). У
подглави 5. 31 ОШ ''Стеван Јаковљевић''
Параћин, у оквиру економске класификације 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти (трошак
414 Социјална давања запосленима, износ ''200.000''
мења се износом ''180.000''; трошак 415 Накнаде
трошкова за запослене, износ ''400.000'' мења се
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износом ''360.000''; трошак 416 Награде запосленима
и остали посебни расходи, износ ''549.000'' мења се
износом ''499.000''; трошак 426 Материјал, износ
''700.000'' мења се износом ''630.000'', а трошак 421
Стални трошкови, износ ''3.700.000'' мења се износом
''3.880.700'').

2. Одлуку доставити ОШ ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет Општинске
управе (начелнику и радној групи Трезора);
Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1183/2017-V-01 од 11.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 22/2015,
17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016), и захтева
Предшколске установе ''Бамби'' Параћин, бр. -, од
11.10.2017. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 04, 07 и 16, мењају се следеће
апропријације: раздео 5, Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, глава 5.8
Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
програм 2001, програмска активност 2001 – 0001,
функционална класификација 911 предшколско
образовање, економска класификација 425000 Текуће
поправке и одржавање, износ ''1.300.000'' мења се
износом ''1.000.000'', а уводи се нова економска
класификација 415000 Накнаде трошкова за
запослене, у износу од 300.000 динара.

2. Одлуку доставити Предшколској установи
''Бамби'' Параћин; Начелници Управе за урбанизам,

финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне групе
трезора); Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи
за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1191/2017-V-01 од 11.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОМШ
''Миленко Живковић'' Параћин, бр. 464 од 12.10.2017.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, износ
''102.082.397'' мења се износом ''102.117.397'' (трошак
425 Текуће поправке и одржавање, износ ''3.771.208''
мења се износом ''3.806.208''), а економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ ''6.585.000'' мења се износом
''6.550.000'' (трошак 512 Машине и опрема, износ ''
3.000.000'' мења се износом ''2.965.000''). У подглави
5. 39 ОМШ ''Миленко Живковић'' Параћин,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, износ ''4.270.000'' мења се
износом ''4.305.000'' (трошак 425 Текуће поправке и
одржавање, износ ''650.000'' мења се износом
''685.000''), а економска класификација 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
''350.000'' мења се износом ''315.000'' (трошак 512
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Машине и опрема, износ '' 350.000'' мења се износом
''315.000'').

2. Одлуку доставити ОМШ ''Миленко
Живковић'' Параћин; Начелници Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет Општинске
управе (начелнику и радној групи Трезора);
Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1205/2017-V-01 од 13.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, дел. бр. 889 од
12.10.2017. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, износ
''102.109.397'' мења се износом ''102.082.397'' (трошак
413 Накнаде у натури, износ ''3.605.000'' мења се
износом ''3.560.000''; трошак 415 Накнада трошкова
за запослене, износ ''15.050.000'' мења се износом
''14.952.000''; трошак 421 Стални трошкови, износ
''41.937.700'' мења се износом ''42.080.700''; трошак
425 Текуће поправке и одржавање, износ ''3.798.208''
мења се износом ''3.771.208''), а економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, износ ''6.558.000'' мења се износом

''6.585.000'' (трошак 511 Зграде и грађевински
објекти, износ '' 3.460.000'' мења се износом
''3.487.000''). У подглави 5. 38 ОШ ''Момчило
Поповић Озрен'' Параћин, економска
класификација 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, износ ''12.012.000'' мења се износом
''11.985.000'' (трошак 413 Накнаде у натури, износ
''450.000'' мења се износом ''405.000''; трошак 415
Накнада трошкова за запослене, износ ''980.000''
мења се износом ''882.000''; трошак 421 Стални
трошкови, износ ''4.650.000'' мења се износом
''4.793.000''; трошак 425 Текуће поправке и
одржавање, износ ''270.000'' мења се износом
''243.000''), а отвара се нова економска класификација
463200 Капитални трансфери осталим нивоима
власти, у укупном износу од 27.000 динара (нови
трошак 511 Зграде и грађевински објекти, у износу
од 27.000 динара).

2. Одлуку доставити ОШ ''Момчило Поповић
Озрен'' Параћин; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет Општинске управе (начелнику
и радној групи Трезора); Одељењу за јавне службе и
ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1207/2017-V-01 од 13.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева
Технолошке школе, Параћин, бр. 1502/1 од
17.10.2017. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
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урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.4 Средње образовање, програм
2003, програмска активност 2003 – 0001,
функционална класификација 920 средње
образовање, у оквиру економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
(трошак 414 Социјална давања запосленима, износ
''560.000'' мења се износом ''554.400''; трошак 415
Накнаде трошкова за запослене, износ ''3.680.000''
мења се износом ''3.820.000''; трошак 416 Награде
запосленима и остали посебни расходи, износ
''2.330.000'' мења се износом ''2.335.600'', а трошак
421 Стални трошкови, износ ''14.392.000'' мења се
износом '''14.252.000''). У подглави 5. 43
Технолошка школа, Параћин, у оквиру економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти (трошак 414 Социјална давања
запосленима, износ ''165.000'' мења се износом
''159.400''; трошак 415 Накнаде трошкова за
запослене, износ ''1.100.000'' мења се износом
''1.240.000''; трошак 416 Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ ''780.000'' мења се
износом ''785.600'', а трошак 421 Стални трошкови,
износ 1.400.000'' мења се износом ''1.260.000'').

2. Одлуку доставити Технолошкој школи,
Параћин; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет Општинске управе (начелнику
и радној групи Трезора); Одељењу за јавне службе и
ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1242/2017-V-01 од 18.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 37. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017) и
члана 46. Одлуке о организацији општинске управе
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 28/2016),
као и захтева Туристичке организације општине
Параћин, бр. 723-I од 19.10.2017. године, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о отварању нових апропријација

1. Одлуком о донаторству између CRH
(Србија) д.о.о. са седиштем у Поповцу, заведеним
код донатора под бројем 10-037/17 од 28.09.2017.
године и Туристичке организације општине Параћин
као примаоца донације, заведено код примаоца под
бројем: 647-I од 04.10.2017. године, Туристичкој
организацији општине Параћин су донирана
средства у износу од 143.381,40 динара (1.200 EURA
у динарској противредности, курс на дан 12.10.2017.
године), а ради подршке у реализацији
Међународног сајма привреде.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију: у Разделу 5. Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове , глава 5.10 Туристичка организација
општине Параћин, програм 1502, програмска
активност 1502-0002, функција 473 туризам, извор
финансирања 08, економска класификација 424000
Специјализоване услуге, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
993.382 динара (извор финансирања 01 850.000;
извор финансирања 08 143.382).

3. У члану 3. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, у колони ''средства из
осталих извора финансирања буџетских корисника'',
конто ''744151 текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа општина'',
износ од ''9.364.466 ''мења се износом ''9.507.848 ''
(извор финансирања 08).

4. Овлашћује се Одељење за финансије и
буџет да изврши техничке корекције у осталим
деловима Одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
г, у складу са изменама датим у члану 2. и 3. овог
Решења.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1245/2017-V-01 од 20.10.2017. године
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НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 19.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2017. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и
9/2017), и захтева Управе за инвестиције и одрживог
развоја, бр. 400-1246/2017-VI-01 од 23.10.2017.
године, Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 6, Управа за инвестиције и одрживог развоја,
глава 6.1 Управа за инвестиције и одрживог
развоја, програм 1101, програмска активност 1101 –
0003, функционална класификација 620 развој
заједнице, економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, износ ''36.305.650'' мења се
износом ''33.305.650''; програм 1102, програмска
активност 1102-0001, функционална класификација
640 улична расвета, економска класификација
421000 Стални трошкови, износ ''33.142.750'' мења се
износом ''36.467.750''; глава 6.2 Буџетски фонд за
заштиту животне средине, програм 0401,
програмска активност 0401-0001, функционална
класификација 560 заштита животне средине,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, износ ''12.040.000'' мења се
износом ''11.715.000''.

2. Одлуку доставити Управи за инвестиције и
одрживог развоја; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне групе
трезора); Одељењу за јавне службе и ЛЕР и Управи
за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1247/2017-V-01 од 24.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 19. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), и захтева ОШ ''Вук
Караџић'' Поточац, бр. 837 од 26.10.2017. године
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, за извор
финансирања 01 приходи из буџета, мењају се
следеће апропријације: раздео 5, Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002 – 0001,
функционална класификација 912 основно
образовање, економска класификација 463100
Текући трансфери осталим нивоима власти, износ
''102.217.397'' мења се износом ''102.287.397'' (трошак
415 Накнада трошкова за запослене, износ
''14.952.000'' мења се износом ''14.702.000''; трошак
416 награде запосленима и остали посебни расходи,
износ ''4.939.000'' мења се износом ''4.914.000'';
трошак 421 Стални трошкови, износ ''42.080.700''
мења се износом ''42.175.700''; трошак 426
Материјал, износ ''7.199.000'' мења се износом
''7.449.000''), а економска класификација 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
''6.550.000'' мења се износом ''6.480.000'' (трошак 511
Зграде и грађевински објекти, износ '' 3.487.000''
мења се износом ''3.417.000''). У подглави 5. 37 ОШ
''Вук Караџић'' Поточац, економска класификација
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
износ ''12.425.000'' мења се износом ''12.495.000''
(трошак 415 Накнада трошкова за запослене, износ
''3.600.000'' мења се износом ''3.350.000''; трошак 416
награде запосленима и остали посебни расходи,
износ ''250.000'' мења се износом ''225.000''; трошак
421 Стални трошкови, износ ''6.000.000'' мења се
износом ''6.095.000''; трошак 426 Материјал, износ
''1.150.000'' мења се износом ''1.400.000''), а
економска класификација 463200 Капитални
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трансфери осталим нивоима власти, износ ''700.000''
мења се износом ''630.000'' (трошак 511 Зграде и
грађевински објекти, износ ''700.000'' мења се
износом ''630.000'').

2. Одлуку доставити ОШ ''Вук Караџић''
Поточац; Начелници Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове; Одељењу
за финансије и буџет Општинске управе (начелнику
и радној групи Трезора); Одељењу за јавне службе и
ЛЕР и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-1264/2017-V-01 од 30.10.2017. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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