
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 17

Година 13 30.11.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

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
03.11.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ПРИХВАТА СЕ Модел Анекса I Уговора о

реализовању годишњег програма спортске
организације којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин и
овлашћује се председник општине Параћин Саша
Пауновић да исти потпише.

II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-225/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016),

Општинско веће општине Параћин, на седници
одржаној дана 03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији Спортски
савез општине Параћин у износу од 300.000,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.
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IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији  Спортски савез општине Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ

одобрених годишњиг програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника и доставила
Општинском већу Предлог Одлуке о
одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих програма спортских
организација  којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину. 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. став 8, 9 и 10 Правилника по мишљењу
Стручна комисије.

На основу чл. 26. Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку, на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Спортском савезу општине Параћин као надлежном
територијалном спортском савезу од посебног
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значаја за општину Параћин, Стручна Комисија је
оценила да им се доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1294/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског
већа (''Службени лист општине Параћин'' бр.
12/2017), чл. 136., 140. и 141. Закона о општем

управном поступку ("Службени гласник РС", бр.
18/2016), Општинско веће општине Параћин, на
седници одржаној дана 03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ФК
„Јединство“ из Параћина у износу од 970.000,00
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 Одлуке Скупштине општине Параћин о
одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих програма спортских
организација  којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину број: 400-1292/2017-II од
02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
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усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији ФК „Јединство“ из Параћина и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.

По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника и доставила
Општинском већу Предлог Одлуке о
одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину. 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. став 8, 9 и 10 Правилника по мишљењу
Стручна комисије.

На основу чл. 26. Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године, донела је
наведену Одлуку, на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
„Јединство“ из Параћина коме је утврђен статус
спортске организације од локалног значаја за
општину Параћин Одлуком Скупштине општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.32/2016), Стручна Комисија је оценила да им се
доделе средства из става I овог Решења на основу
члана 25. став 3. и 4. и члана 26. став 8, 9, и 10.
Правилника и чл. 138. став 4 Закона о спорту.

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,
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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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1295/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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), члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон
и 101/16), члана 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 Општинског већа (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 12/2017), чл. 136., 140. и 141.
Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС", бр. 18/2016), Општинско веће општине
Параћин, на седници одржаној дана 03.11.2017.
године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ФК „СФС
Борац“  из Параћина у износу од 210.000,00 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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.17____ ____ _ 30.11.2017.6

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији  ФК „СФС Борац“  из Параћина и
одређивању  висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.
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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника и доставила
Општинском већу Предлог Одлуке о
одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих  програма спортских
организација  којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину. 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. став 8, 9 и 10 Правилника по мишљењу
Стручна комисије.
            На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
„СФС Борац“  из Параћина коме је утврђен статус
спортске организације од локалног значаја за
општину Параћин Одлуком Скупштине општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.32/2016), Стручна Комисија је оценила да им се
доделе средства из става I овог Решења на основу
члана 25. став 3. и 4. и члана 26. став 8, 9, и 10.
Правилника и чл. 138. став 4 Закона о спорту.
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.

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
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спорта у општини Параћин, Председник општине
закључује анекс уговора о реализовању програма.

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1296/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016),

Општинско веће општине Параћин, на
седници одржаној дана 03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у

области спорта у општини Параћин за
2017.годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији КК
“Параћин“ из Параћина у износу од 270.000,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих програма
спортских организација којима се задовољавају

потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији КК “Параћин“ из Параћина и
одређивању  висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.
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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника и доставила
Општинском већу Предлог Одлуке о
одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих  програма спортских
организација  којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину. 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. став 8, 9 и 10 Правилника по мишљењу
Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, КК
“Параћин“ из Параћина коме је утврђен статус
спортске организације од локалног значаја за
општину Параћин Одлуком Скупштине општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.32/2016), Стручна Комисија је оценила да им се
доделе средства из става I овог Решења на основу
члана 25. став 3. и 4. и члана 26. став 8, 9, и 10.
Правилника и чл. 138. став 4 Закона о спорту.
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.

Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом о спорту и чланом 19. става 4. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин, Председник општине
закључује анекс уговора о реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног стања,
Општинско веће је на седници одржаној 03.11.2017.
године донело Решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1297/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016), Општинско
веће општине Параћин, на седници одржаној дана
03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ОКК
“Параћин“ из Параћина у износу од 127.842,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.
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VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортске
организације ОКК „Параћин“ из Параћина и
одређивању  висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је  ОКК „Параћин“ из Параћина добио 22
бода. Комисија је доставила  Општинском већу
Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација  којима се

задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
ОКК “Параћин“ из Параћина, Стручна Комисија је
оценила да им се  доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

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.

Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом о спорту и чланом 19. става 4. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин, Председник општине
закључује анекс уговора о реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног стања,
Општинско веће је на седници одржаној 03.11.2017.
године донело Решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1298/2017-III од 03.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016), Општинско
веће општине Параћин, на седници одржаној дана
03.11.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији Рукометни
клуб “Параћин“ из Параћина у износу од 377.715,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
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одобрених годишњих програма спортској
организацији Рукометни клуб „Параћин“ из
Параћина и одређивању  висине средстава за
реализацију одобрених додатних средстава за
реализацију већ одобрених годишњиг програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017. годину,
садржан је у члану 121., члану 137.  и члану 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану
26. став 8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је Рукометни клуб „Параћин“ из Параћина
добио 65 бода. Комисија је доставила  Општинском
већу Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Рукометни клуб “Параћин“ из Параћина, Стручна
Комисија је оценила да им се  доделе средства из
става I овог Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и
члана 26. став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4
Закона о спорту.

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.

Са носиоцем одобреног програма, у складу са
Законом о спорту и чланом 19. става 4. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин, Председник општине
закључује анекс уговора о реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног стања,
Општинско веће је на седници одржаној 03.11.2017.
године донело Решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1299/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
46. Статута општине Параћин («Службени лист
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општине Параћин» бр.13/08,12/12,13/12,17/13,17/14 и
25/16), члана 22.  Пословника Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016), Општинско
веће општине Параћин, на седници одржаној дана
03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ОК “Борац“
из Параћина у износу од 581.100,00 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
Одлуке Скупштине општине Параћин о
одобравању/неодобравању додатних средстава за
реализацију годишњих програма спортских
организација  којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Параћин за 2017. годину број: 400-1292/2017-II од
02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

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

програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији ОК „Борац“ из Параћина и одређивању
висине средстава за реализацију одобрених додатних
средстава за реализацију већ одобрених годишњиг
програма  којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2017. годину, садржан је у члану 121., члану 137.  и
члану 138. Закона о спорту (''Сл. Гласник РС''
бр.10/16), и члану 26. став 8. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин (''Службени лист



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.17____ ____ _ 30.11.2017.14

општине Параћин'' бр. 14/2017 ) који прописује да о
одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма Општинско веће
одлучује појединачним решењем. По пријему
Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је ОК „Борац“ из Параћина добио 100 бода.
Комисија је доставила  Општинском већу Предлог
Одлуке о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину. 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. став 8, 9 и 10 Правилника по мишљењу
Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку, на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ОК
“Борац“ из Параћина, Стручна Комисија је оценила
да им се  доделе средства из става I овог Решења на
основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26. став 8, 9, и
10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о спорту.

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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1300/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016), Општинско
веће општине Параћин, на седници одржаној дана
03.11.2017. године донело је
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Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у

области спорта у општини Параћин за
2017.годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији АК “Наша
Крила“ из Параћина у износу од 261.495,00 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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији АК „Наша Крила“ из Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег програма,
спортскe организацијe су дужне да у року од 8 дана
од пријема решења доставе Општинском већу
Ревидирени предлог годишњег програма за 2017.



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.17____ ____ _ 30.11.2017.16

годину у складу са висином одобрених средстава.
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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је  АК „Наша Крила“ из Параћина добио 45
бода. Комисија је доставила  Општинском већу
Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, АК
“Наша Крила“ из Параћина, Стручна Комисија је
оценила да им се  доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1301/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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), члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон
и 101/16), члана 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 Општинског већа (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 12/2017), чл. 136., 140. и 141.
Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС", бр. 18/2016), Општинско веће општине
Параћин, на седници одржаној дана 03.11.2017.
године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији Фудбалски
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савез општине Параћин у износу од 493.935,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на
основу предлога Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

реализацију програма преноси се организацији  која

реализује програм у складу са анексом уговора и
одобреним ковотама буџета општине Параћин на
посебне текуће рачуне  који ће се користити
искључиво за буџетска средства.

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији Фудбалски савез општине Параћин и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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
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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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је Фудбалски савез општине Параћин
добио 85 бода. Комисија је доставила  Општинском
већу Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије,
Фудбалском савезу општине Параћин, Стручна
Комисија је оценила да им се  доделе средства из
става I овог Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и
члана 26. став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4
Закона о спорту.

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.

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

закључује анекс уговора о реализовању програма.
На основу овако утврђеног чињеничног

стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1302/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016), Општинско
веће општине Параћин, на седници одржаној дана
03.11.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ФК
“Младост“ из Сикирице у износу од 98.787,00 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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у



30.11.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.17  _19

општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

наменски користе средства из става I овог Решења.
Општинско веће, покренуће без одлагања поступак
за враћање средстава добијених из буџета  општине
Параћин за реализовање годишњег програма, у

целости или делимично, заједно са затезном каматом
од момента пријема уколико на основу надзора или
на основу добијених извештаја утврди да су
испуњени услови из члана 133. став 1-3. Закона о
спорту.

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији ФК “Младост“ из Сикирице и
одређивању висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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
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средства у складу са чланом  25. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је ФК “Младост“ из Сикирице добио 17
бода. Комисија је доставила  Општинском већу
Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку, на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
“Младост“ из Сикирице, Стручна Комисија је
оценила да им се  доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих

и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1303/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016),

Општинско веће општине Параћин, на
седници одржаној дана 03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ФК
„Земљорадник“ из Стриже у износу од 98.787,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.
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III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији ФК „Земљорадник“ из Стриже и
одређивању  висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је ФК „Земљорадник“ из добио 17  бода.
Комисија је доставила  Општинском већу Предлог
Одлуке о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
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потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину. 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. став 8, 9 и 10 Правилника по мишљењу
Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку , на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
„Земљорадник“ из Стриже, Стручна Комисија је
оценила да им се  доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1304/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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),
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон и 101/16), члана
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 Општинског већа
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 12/2017), чл.
136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", бр. 18/2016), Општинско
веће општине Параћин, на седници одржаној дана
03.11.2017. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ФК
"Младост“ из Горње Мутнице у износу од 27.632,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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
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општине Параћин'' бр. 14/2017) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској

организацији ФК "Младост“ из Горње Мутнице и
одређивању  висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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 прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је ФК "Младост“ из Горње Мутнице добио
12 бода. Комисија је доставила  Општинском већу
Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26. Правилника Скупштина
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општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку, на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
"Младост“ из Горње Мутнице, Стручна Комисија је
оценила да им се  доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1305/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 121. став 3. и члана 138.
Закона о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), члана
26. став 8. 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), члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' 129/07, 83/14-др. закон
и 101/16), члана 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 Општинског већа (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 12/2017), чл. 136., 140. и 141.
Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник РС", бр. 18/2016), Општинско веће општине
Параћин, на седници одржаној дана 03.11.2017.
године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању додатних средства за реализацију

већ одобрених годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин за 2017.

годину

I
ОДОБРАВА СЕ финансирање програма за

додатна средства спортској организацији ФК
„Напредак“ из Дреновца у износу од 185.952,00
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 Одлуке Скупштине општине
Параћин о одобравању/неодобравању додатних
средстава за реализацију годишњих  програма
спортских организација  којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Параћин за 2017. годину број: 400-
1292/2017-II од 02.11.2017. године.

II
По пријему овог Решења о одобравању

додатних средства за реализацију већ одобрених
годишњих програма спортскe организацијe су дужне
да у року од 8 дана од пријема решења доставе
Општинском већу Ревидирени предлог годишњег
програма за 2017. годину у складу са висином
одобрених средстава.

III
Одобравање додатних средства за

реализацију већ одобрених годишњих програма
спортских организација је извршен у складу са
чланом 25. став 3. и 4. и 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) на основу предлога
Стручне комисије.

IV
Са носиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, председник општине закључује Анекс
уговора о реализовању програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење Анекса уговора у року
од 8 дана од дана пријема позива, у складу са
Законом, сматраће се да је одустао од предлога
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програма. По одобрењу додатних средстава за
реализацију већ одобреног годишњег програма
носилац програма је обавезан да пре закључења
анекса уговора о реализовању програма ревидира и
усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са висином
додељених средстава, и да достави Општинском
већу.

Анекс уговора о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин закључен супротно
одредбама Закона и Правилника ништав је у складу
са чланом 138. став 9 Закона о спорту.

V
Одобрени износ додатних средстава за

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

VI
Носиоци одобрених програма дужни су да

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

VII
О реализацији овог Решења стараће се

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове-Одељење буџет и финансије.

VIII
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

одобравању додатних средства за реализацију већ
одобрених годишњих програма спортској
организацији  ФК „Напредак“ из Дреновца и
одређивању  висине средстава за реализацију
одобрених додатних средстава за реализацију већ
одобрених годишњиг програма  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину, садржан
је у члану 121., члану 137.  и члану 138. Закона о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр.10/16), и члану 26. став
8. 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
прописује да о одобравању додатних средства за
реализацију већ одобрених годишњих програма
Општинско веће одлучује појединачним решењем.
По пријему Решења о одобрењу годишњег 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.

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 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. сав 3. и 4. и чланом
26. став 8, 9 и 10 Правилника, на основу табеле
вредновања квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта те је ФК „Напредак“ из Дреновца добио 32
бода. Комисија је доставила  Општинском већу
Предлог Одлуке о одобравању/неодобравању
додатних средстава за реализацију годишњих
програма спортских организација  којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Параћин за 2017. годину.
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. став 8, 9 и 10
Правилника по мишљењу Стручна комисије.

На основу чл. 26.  Правилника Скупштина
општине Параћин дана 02.11.2017. године донела је
наведену Одлуку, на основу предлога Стручне
комисије.

На основу напред наведеног и утврђеног
чињеничног стања на предлог Стручне комисије, ФК
„Напредак“ из Дреновца, Стручна Комисија је
оценила да им се  доделе средства из става I овог
Решења на основу члана 25. став 3. и 4. и члана 26.
став 8, 9, и 10. Правилника и чл. 138. став 4 Закона о
спорту.

Средства за ове намене планирана су чл.10
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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.

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

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, Општинско веће је на седници одржаној
03.11.2017. године донело Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега може се
покренути управни спор у року од 30 дана
надлежном суду. Предмет управног спора не може
бити износ добијених средстава на основу годишњих
и посебних програма, односно пројеката.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1306/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему 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), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 03.11.2017.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о преносу средстава буџета које

није могуће искористити у текућу буџетску
резерву и распоред истих, бр. 400 -1249/2017-III од

27.10.2017. године

1. У тачки 1. став 1. Решења о преносу
средстава буџета које није могуће искористити у
текућу буџетску резерву и распоред истих, бр. 400 -
1249/2017–III од 27.10.2017. године, мења се део

текста који се односи на главу 6.2, тако да нови
гласи: '' 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 512000 Машине и опрема,
у износу од 1.190.000 динара.''

У истој тачки, у ставу 2. износ ''9.967.000
динара'' мења се износом ''10.642.000 динара'', а на
конту 421000 Стални трошкови, износ ''8.486.000''
мења се износом ''9.161.000''.

У тачки 2. истог решења, 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 425000
Текуће поправке и одржавање, износ ''5.877.000
динара'' мења се износом ''5.553.000 динара''.

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

О б р а з л о ж е њ е
Решењем о преносу средстава буџета које

није могуће искористити у текућу буџетску резерву и
распоред истих, бр. 400 -1249/2017 – III од
27.10.2017. године, у тачки 1, због погрешног
обрачуна преузетих обавеза у оквиру главе 6.2
Буџетски фонд за заштиту животне средине, код
конта 511000 Зграде и грађевински објекти, иста
позиција се брише овом изменом, као и ознос од
515.000 динара, а средства ''скидају'' са позиције
512000 Машине и опрема, у износу од 1.190.000
динара и преносе у текућу буџетску резерву. Све ово
је изазвало и промене у ставу 2. исте тачке, односно
до увећања укупног износа који се преноси у текућу
резерву, као и средства која се распоређују из исте за
сталне трошкове, односно плаћање јавне расвете код
Управе за инвестиције и одрживи развој.

У тачки 2. дошло је до грешке у делу који се
односи на нови износ на позицији економске
класификације 425000 Текуће поправке и одржавање,
у оквиру програмске активности 1101-0003. Наиме, с
обзиром да је иста позиција претрпела промене и
смањења и увећања, у наведеном решењу код
увећања је узето почетно стање (без умањења од
324.000 динара) тако да је на крају салдо ове
позиције био виши за 324.000 динара. Овим решењем
исправљамо грешку, то јест умањујемо позицију
425000 за 324.000 динара и тако успостављамо
буџетску равнотежу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1307/2017-III од 03.11.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему 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), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 03.11.2017.
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 5, глава 5.1
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска
активност 0602-0001, извор финансирања 01,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 416000 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, у износу од
100.000 динара; економска класификација 426000
Материјал, у износу од 540.000 динара; економска
класификација 485000 Накнада штете нанете од
стране државних органа , у износу од 100.000 динара;
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, у износу од 100.000 динара;
економска класификација 512000 Машине и опрема,
у износу од 300.000 динара; економска
класификација 541000 Земљиште, у износу од
2.500.000 динара; функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту,
апропријација економске класификације 472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од
350.000 динара (трошак – књиге за вуковце и одличне
ученике, у износу од 200.000 динара; трошак –
накнада трошкова вантелесне оплодње, у износу од
150.000 динара).

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 3.990.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, ради плаћања следећих расхода: путних
трошкова запослених (ф-ја 130, конто 413000 10.000

динара); услуге поште, платног промета (ф-ја 130,
конто 421000 900.000 динара); привр. и повр.
послови за озакоњење, комисије (ф-ја 130, конто
423000 600.000 динара); поправка прозора зграде
Управе, повезивање шахте на електр. инсталацију (ф-
ја 130, конто 425000 380.000 динара); Школа за
музичке таленте Ћуприја (ф-ја 090, 472000 200.000
динара); отплате камата (ф-ја 170, конто 441000
100.000 динара) и отплата главнице домаћим
кредиторима (ф-ја 170, конто 611000 1.800.000
динара).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 5, глава
5.1 Управа за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове, програм 0602, програмска
активност 0602-0001, функција 130 – Опште услуге,
извор финансирања 01, апропријација економске
класификације 413000 Накнаде у натури, тако да
план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 180.000 динара; економске класификације
421000 Стални трошкови, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 20.900.000
динара; економске класификације 423000 Услуге по
уговору, тако да план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 17.350.000 динара; економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 2.380.000 динара; функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом
месту, извор финансирања 01, апропријација
економске класификације 472000 Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, тако да план средстава
ове апропријације за 2017. годину износи 14.330.000
динара (трошак - Школа за музичке таленте Ћуприја,
1.000.000 динара); програмска активност 0602-0003,
функција 170 – трансакције јавног дуга, извор
финансирања 01, апропријација економске
класификације 441000 Отплата домаћих камата, тако
да план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 2.100.000 динара; економска класификација
611000 Отплата главнице домаћим кредиторима,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 1.800.000 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
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позицијама бити неутрошен, 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 урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове.
Пренос наведених средстава у текућу буџетску
резерву, у укупном износу од 3.990.000 динара, не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1309/2017-III од 03.11.2017. године

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

________________________________

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему 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), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 03.11.2017.
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 5, глава 5.3
Основно образовање, програм 2002, програмска
активност 2002-0001, извор финансирања 01,
функција 912 – Основно образовање, извор
финансирања 01, апропријација економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 1.480.000 динара
(трошак 413 Накнаде у натуру, у износу од 30.000
динара; трошак 414 Социјална давања запосленима, у
износу од 180.000 динара; трошак 415 Накнаде
трошкова за запослене, у износу од 1.050.000 динара;
трошак 416 Награде запосленима и остали посебни
расходи, у износу од 60.000 динара; трошак 423
Услуге по уговору, у износу од 160.000 динара), а у
делу који се односи на главу 5.31 ОШ ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин, апропријација економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 340.000 динара (трошак
414 Социјална давања запосленима, у износу од
180.000 динара, трошак 423 Услуге по уговору, у
износу од 160.000 динара); главу 5.34 ОШ ''Бранко

Крсмановић'' Сикирица, апропријација економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 1.030.000 динара
(трошак 415 Накнаде трошкова за запослене, у
износу од 1.030.000 динара); главу 5.38 ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, у износу од
110.000 динара (трошак 413 Накнаде у натуру, у
износу од 30.000 динара; трошак 415, у износу од
20.000 динара; трошак 416 Награде запосленима и
остали посебни расходи, у износу од 60.000 динара).
Средства из става 1. ове тачке, у укупном износу од
1.480.000 динара, преносе се у текућу буџетску
резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 – Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, програмска активност 0602-0001, функција
130 – Опште услуге, апропријација економске
класификације 499000 – Средства резерве – текућа
резерва и распоређују се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Стеван Јаковљевић'' Параћин, ради плаћања
набавке новог котла на чврсто гориво (конто 4632,
трошак 512 820.000 динара); ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Сикирица, ради плаћања сталних
трошкова, услуга по уговору, текућих поправки и
одржавања и материјала (конто 4631, трошак 421
150.000 динара; трошак 423 150.000 динара; трошак
425000 100.000 динара; трошак 426000 200.000
динара) и ОШ ''Момчило Поповић Озрен''
Параћин, ради плаћања закупа термина базена
(конто 4631, трошак 421 60.000 динара).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 5, Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002-0001, извор
финансирања 01, функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 101.467.397 динара (мењају се следеће
позиције трошкова и износе: 421 Стални трошкови,
42.385.700 динара; 423 Услуге по уговору, 18.440.000
динара; 425 текуће поправке и одржавање, 3.906.208
динара и 426 Материјал, 7.649.000 динара);
апропријација економске класификације 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 7.300.000 динара (мења се издатак 512
Машине и опрема, и износи 3.785.000 динара), а у
делу који се односи на главу 5.31 ОШ ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин, нова апропријација
економске класификације 4632 Капитални трансфери
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осталим нивоима власти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 820.000 динара
(нови издатак 512 Машине и опрема, износи 820.000
динара), главу 5.34 ОШ ''Бранко Крсмановић''
Сикирица, апропријација економске класификације
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 12.370.000 динара (мењају се следеће
позиције трошкова и износе: 421 Стални трошкови,
5.520.000 динара; 423 Услуге по уговору, 1.100.000
динара; 425 Текуће поправке и одржавање, 800.000
динара и 426 Материјал, 1.019.000 динара) и главу
5.38 ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' Параћин,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
11.935.000 динара (мења се трошак 421 Стални
трошкови, и износи 4.853.000 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 (код ОШ ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин; ОШ ''Бранко Крсмановић''
Сикирица и ОШ ''Момчило Поповић Озрен''
Параћин) 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 непланиране апропријације и недовољно
планиране код истих буџетских корисника, тј.
наведених основних школа.

Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 1.480.000
динара, не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1308/2017-III од 03.11.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин

за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на II Измену Финансијског

плана  прихода и расхода Месне заједницe
''Бусиловац'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Бусиловац''  за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице бр. 65/2017-1 од
03.11.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1314/2017-I од 06.11.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''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. 400-1328/2017- V -
01 од 07. 11. 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 –
Туристичкој организацији општине Параћин,
Параћин, средства у укупном износу од 51.000,00
динара на име: - исплате накнада члановима
Управних и Надзорних одбора и комисија.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на нову апропријацију у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.10
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Туристичка организација општине Параћин,
програм 1502, програмска активност 1502-0002,
функција 473 – туризам, економска класификација
423000 Услуге по уговору, тако да план средстава
ове апропријације за 2017. годину износи 3.251.000
динара, извор финансирања 01.

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

Туристичка организација општине Параћин,
Параћин, обратила се Председнику општине
захтевом бр. 746-I од 02.11.2017. године, којим тражи
додатна средства у укупном износу од 51.000,00
динара на име: - исплате накнада члановима
Управних и Надзорних одбора и комисија.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400-
1328/2017-V-01 од 07. 11. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1288/2017-I од 07.11.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''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), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-1327/2017-V-01 од 07.11.2017.
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
''Радоје Домановић'' Параћин, средства у укупном

износу од 25.000,00 динара на име: - трошкова
геодетског мерења фискултурне сале.

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, програм 2002, програмска активност
2002-0001, функција 912 – основно образовање,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 101.492.397 динара (трошак
424 специјализоване услуге, 405.000 динара), а у делу
који се односи на ОШ ''Радоје Домановић''
Параћин, програмска активност 2002-0001,
апропријација за економску класификацију 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину (извор финансирања 01) износи 13.410.189
динара (трошак 424 специјализоване услуге, 125.000
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 ''Радоје Домановић'' Параћин, обратила

се Председнику општине захтевом дел. бр. 929 од
06.11.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 25.000,00 динара на име: - трошкова
геодетског мерења фискултурне сале.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400-
1327/2017-V-01 од 07. 11. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1317/2017-I од 07.11.2017. 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-
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1326/2017- V -01 од 07. 11. 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
''Бранко Крсмановић'' Параћин, средства у
укупном износу од 56.000,00 динара на име: -
набавке ТА пећи од 3,5 kW, постоља за исту и
уљаног радијатора.

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 512000
Машине и опрема, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 1.572.000
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. 400-1326/2017-
V -01 од 07. 11. 2017. године, да се МЗ ''Бранко
Крсмановић'' Параћин, одобре средства у укупном
износу од 56.000,00 динара на име: - набавке ТА
пећи од 3,5 kW, постоља за исту и уљаног
радијатора.

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: 400-1316/2017-I од 07.11.2017. 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-
1325/2017- V -01 од 07. 11. 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
Поповац, средства у укупном износу од 16.000,00
динара на име: - набавке мерног уређаја за воду
(водомер).

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 512000
Машине и опрема, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 1.516.000
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. 400-1325/2017-
V -01 од 07. 11. 2017. године, да се МЗ Поповац
одобре додатна средства у износу од 40.000,00
динара на име: - 16.000,00 динара на име: - набавке
мерног уређаја за воду (водомер).

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, донета је одлука као у изреци овог
решења.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1315/2017-I од 07.11.2017. 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-
1334/2017- V -01 од 08. 11. 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
''Данково'' Параћин, средства у укупном износу од
23.500,00 динара на име: - набавке ТА пећи од 3,5
kW, као и постоља за исту.

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 512000
Машине и опрема, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 1.595.500
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. 400-1334/2017-
V -01 од 08. 11. 2017. године, да се МЗ ''Данково''
Параћин, средства у укупном износу од 23.500,00

динара на име: - набавке ТА пећи од 3,5 kW, као и
постоља за исту.

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: 400-1324/2017-I од 08.11.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на I Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Бранко Крсмановић'' Параћин за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Бранко Крсмановић'' Параћин за 2017.
годину, који је донео Савет ове месне заједнице на
седници одржаној 07.11..2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1344/2017-I од 08.11.2017. 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, 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),
Председник општине Параћин донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ИМЕНУЈЕ СЕ се Живадинка Ђорђевић из
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Параћина за координатора за ромска питања за
општину Параћин.

II
ЗАДАТАК координатора за ромска питања

биће пружање стручне и техничке подршке локалној
самоуправи у вези са унапређењем положаја Рома на
територији општине Параћин.

III
Координатор за ромска питања ће бити

ангажован на основу волонтерског рада без исплате
новчане накнаде.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
У циљу пружања подршке локалној

самоуправи у пословима утврђивања броја,
социјалног статуса и приоритетних проблема
локалне ромске заједнице, промоцији укључивања
припадника ромске заједнице у области
запошљавања, образовања, здравства, социјалне
заштите и др., именује се координатор за ромска
питања на територији општине Параћин који ће ове
послове обављати волонтерским радом без накнаде у
циљу унапређења положаја Рома на територији
општине Параћин.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-209/2017-I од 08.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
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
10.11.2017. 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 усвајању Ревидираног
предлога годишњег програма Стонотениског клуба
„СФС Борац“ Параћин, Стрељачког клуба „СФС
Борац“ Параћин, Фудбалског клуба „Развитак-

Мириловац“ Мириловац, Атлетског клуба „ФС
Борац“ Параћин, Фудбалског клуба „Радник“
Давидовац, Спортског клуба „Катори“ Параћин,
Аеро клуба „Наша Крила“ Параћин, Одбојкашког
клуба „Борац“ Параћин, Фудбалског клуба
„Поповац“ Пoповац за 2017. годину бр. 06-226/2017-
I од 09.11.2017.године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-227/2017-III од 10.11.2017. 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
10.11.2017. 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 Атлетски клуб „Параћин“ Параћин и
Карате клуб „Црница“ Параћин бр. 06-226/2017- I од
09.11.2017.године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-227/2017-III од 10.11.2017. 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,
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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
10.11.2017. 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 обавештењу о измени
Ревидираног предлога годишњег програма
Омладинског шаховског клуба ''Параћин'' за
2017.годину бр. 06-226/2017- I од 09.11.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-227/2017-III од 10.11.2017. године

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-
1359/2017-V-01 од 13.11.2017. 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 100.000,00 динара на име: -
исплате накнада за за раднике ангажоване на
привременим и повременим пословима.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену 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, економска
класификација 423000 Услуге по уговору, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину (извор финансирања 01) износи 3.278.000
динара, а у делу који се односи на подглаву 5.51
Завичајни музеј Параћин, програмска активност
1201-0003, функција 820 – услуге културе, економска
класификација 423000 Услуге по уговору, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2017.
годину (извор финансирања 01) износи 3.278.000
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
Завичајни музеј Параћин, се обратио

Председнику општине захтевом бр. 346 од
02.11.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 100.000,00 динара на име: - исплате
накнада за за раднике ангажоване на привременим и
повременим пословима.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
1359/2017- V -01 од 13. 11. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1332/2017-I од 13.11.2017. 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.Биљана Миловановић, координатор;
2.Драгана Богдановић, заменик

координатора;
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3. Весна Костић, члан;
4. Маја Танић, члан;
5. Јелена Николић, члан.

II
ЗАДАТАК радне групе је координација

активности током имплементације пројекта
„Регионални програм локалне демократије на
Западном Балкану (ReLOaD).“

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-202/2017-I од 13.11.2017. 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), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 14.11.2017.
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 5, глава 5.3
Основно образовање, програм 2002, програмска
активност 2002-0001, извор финансирања 01,
функција 912 – Основно образовање, извор
финансирања 01, апропријација економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 1.525.000 динара
(трошак 413 Накнаде у натуру, у износу од 290.000
динара; трошак 414 Социјална давања запосленима, у
износу од 150.000 динара; трошак 415 Накнаде
трошкова за запослене, у износу од 250.000 динара;
трошак 416 Награде запосленима и остали посебни
расходи, у износу од 460.000 динара; трошак 423
Услуге по уговору, у износу од 300.000 динара;
трошак 426 Материјал, у износу од 25.000 динара и
трошак 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
у износу од 50.000 динара); апропријација економске
класификације 463200 Капитални трансфери осталим

нивоима власти, у износу од 420.000 динара (трошак
511 Зграде и грађевински објекти, у износу од
300.000 динара; трошак 512 Машине и опрема, у
износу од 120.000 динара), а у делу који се односи на
главу 5.31 ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, у износу од
360.000 динара (трошак 416 Награде запосленима и
остали посебни расходи, у износу од 360.000
динара); главу 5.32 ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, у износу од
240.000 динара (трошак 413 Накнаде у натуру, у
износу од 40.000 динара; трошак 415 Накнаде
трошкова за запослене, у износу од 50.000 динара;
трошак 416 Награде запосленима и остали посебни
расходи, у износу од 100.000 динара и трошак 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од
50.000 динара); апропријација економске
класификације 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 120.000 динара (трошак
трошак 512 Машине и опрема, у износу од 120.000
динара); главу 5.35 ОШ ''Бранко Радичевић''
Поповац, апропријација економске класификације
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, у
износу од 630.000 динара (трошак 413 Накнаде у
натуру, у износу од 250.000 динара; трошак 415
Накнаде трошкова за запослене, у износу од 200.000
динара и трошак 423 Услуге по уговору, у износу од
180.000 динара); главу 5.36 ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Доња Мутница, апропријација
економске класификације 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, у износу од 120.000 динара
(трошак 423 Услуге по уговору, у износу од 120.000
динара); апропријација економске класификације
463200 Капитални трансфери осталим нивоима
власти, у износу од 300.000 динара (трошак 511
Зграде и грађевински објекти, у износу од 300.000
динара); главу 5.39 Школа за основно музичко
образовање ''Миленко Живковић'' Параћин,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, у износу од
175.000 динара (трошак 414 Социјална давања
запосленима, у износу од 150.000 динара и трошак
426 Материјал, у износу од 25.000 динара).

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 1.945.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове – ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин,
ради плаћања погребних услуга за преминулог
радника и сталних трошкова (конто 4631, трошак 414
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60.000 динара и трошак 421 200.000 динара); ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, ради плаћања
комуналних услуга, поправка ограде, одржавања
опреме и куповине материјала за образовање (конто
4631, трошак 421 50.000 динара; трошак 425 160.000
динара и трошак 426 50.000 динара); ОШ ''Радоје
Домановић'' Параћин, ради плаћања социјалних
давања запосленима, трошкова превоза запослених,
сталних трошкова и прегледа и сервиса гасних
инсталација (конто 4631, трошак 414 80.000 динара,
трошак 415 160.000 динара, трошак 421 420.000
динара и трошак 424 115.000 динара); ОШ ''Бранко
Радичевић'' Поповац, ради плаћања социјалних
давања запосленима и израде настрешнице (конто
4631, трошак 414 180.000 динара; трошак 425
150.000 динара) и ОШ ''Бранко Крсмановић''
Доња Мутница, ради плаћања стралних трошкова
(конто 4631, трошак 421 320.000 динара).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 5, Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.3 Основно образовање, програм
2002, програмска активност 2002-0001, извор
финансирања 01, функција 912 – Основно
образовање, апропријација економске класификације
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 101.912.397 динара (мењају се следеће
позиције трошкова и износе: 413 Накнаде у натуру,
3.240.000 динара; 414 Социјална давања
запосленима, 1.667.489 динара; 415 Накнаде
трошкова за запослене, 13.562.000 динара; 416
Награде запосленима и остали посебни расходи,
4.394.000 динара; 421 Стални трошкови, 43.375.700
динара; 423 Услуге по уговору, 18.140.000 динара;
424 Специјализоване услуге, 520.000 динара; 425
текуће поправке и одржавање, 4.216.208 динара; 426
Материјал, 7.674.000 динара и 472 Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, 3.267.000 динара);
апропријација економске класификације 463200
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 6.880.000 динара (мењају се следеће позиције
издатака и износе: 511 Зграде и грађевински објекти ,
3.117.000 динара и 512 Машине и опрема, и износи
3.665.000 динара), а у делу који се односи на главу
5.31 ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
8.900.000 динара (мењају се следеће позиције
трошкова и износе: 414 Социјална давања
запосленима, 60.000 динара; 416 Награде
запосленима и остали посебни расходи, 139.000

динара; 421 Стални трошкови, 4.080.000 динара),
5.32 ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, апропријација
економске класификације 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 10.897.208
динара (мењају се следеће позиције трошкова и
износе: 413 Накнаде у натуру , 360.000 динара; 415
Накнаде трошкова за запослене, 800.000 динара; 416
Награде запосленима и остали посебни расходи,
350.000 динара; 421 Стални трошкови, 3.137.700
динара; 425 Текуће поправке и одржавање, 552.208
динара; 426 Материјал, 750.000 динара; 472 Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, 400.000 динара);
апропријација економске класификације 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 30.000 динара ( мења се издатак 512 Машине
и опрема, и износи 30.000 динара); главу 5.33 ОШ
''Радоје Домановић'' Параћин, апропријација
економске класификације 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 14.185.189
динара (мењају се следеће позиције трошкова и
износе: 414 Социјална давања запосленима, 295.189
динара; 415 Накнаде трошкова за запослене,
1.090.000 динара; 421 Стални трошкови, 5.920.000
динара; 424 Специјализоване услуге, 240.000
динара); главу 5.35 ОШ ''Бранко Радичевић''
Поповац, апропријација економске класификације
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 13.890.000 динара (мењају се следеће
позиције трошкова и износе: 413 Накнаде у натуру,
1.400.000 динара; 414 Социјална давања
запосленима, 510.000 динара; 415 Накнаде трошкова
за запослене, 1.950.000 динара; 423 Услуге по
уговору, 770.000 динара; 425 Текуће поправке и
одржавање, 490.000 динара); и главу 5.36 ОШ
''Бранко Крсмановић'' Доња Мутница,
апропријација економске класификације 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
13.110.000 динара (мењају се следеће позиције
трошкова и износе: 421 Стални трошкови, 6.070.000
динара; 423 Услуге по уговору, 2.530.000 динара);
апропријација економске класификације 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти, тако
да план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 598.000 динара ( брише се се издатак 511
Зграде и грађевински објекти).

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

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
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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 неутрошена (код ОШ ''Стеван
Јаковљевић'' Параћин; ОШ ''Ђура Јакшић''; ОШ
''Бранко Радичевић'' Поповац; ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Доња Мутница и Школа за основно
музичко образовање ''Миленко Живковић'') 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 непланиране
апропријације и недовољно планиране код следећих
основних школа: ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин;
ОШ ''Ђура Јакшић''; ОШ ''Радоје Домановић'', ОШ
''Бранко Радичевић'' Поповац и ОШ ''Бранко
Крсмановић'' Доња Мутница.

Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 1.945.000
динара, не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1370/2017-III од 14.11.2017. године

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

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему 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), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 14.11.2017.
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 5, глава 5.10
Туристичка организација општине Параћин,
програм 1502, пројекат 1502-П4 Међународни
сајам привреде у Параћину, функција 473 –
Туризам, извор финансирања 01, апропријација
економске класификације 423000 Услуге по уговору,
у износу од 217.000 динара.

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 217.000 динара, преносе се у текућу

буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове – Туристичка организација општине
Параћин, ради куповине Новогодишње уличне
расвете (конто 512000 Машине и опрема, 217.000
динара).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 5, Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.10 Туристичка организација
општине Параћин, програм 1502, програмска
активност 1502-0002, извор финансирања 01,
функција 473 – Туризам, апропријација економске
класификације 512000 Машине и опрема, тако да
план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 427.000 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 Туристичкој
организацији општине Параћин на пројекту 1502-П4
Међународни сајам привреде у Параћину, бити
неутрошен , у укупном износу од 217.000 динара, 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
непланиране апропријације и недовољно планиране
код истог буџетских корисника (за набавку
Новогодишње уличне расвете).

Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 217.000
динара, не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1371/2017-III од 14.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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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 20.11.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и преглед годишњих и посебних програма у
области спорта о усвајању Ревидираног предлога
годишњег програма  Спортског савеза општине
Параћин, Рукометног клуба „Параћин“ Параћин,
Фудбалског савеза општине Параћин, Фудбалског
клуба „Јединство“ Параћин, Фудбалског клуба „СФС
Борац“ Параћин, Фудбалског клуба „Младост“
Горња Мутница, Фудбалског клуба „Напредак“
Дреновац, Фудбалског клуба „Младост“ Сикирица,
Фудбалског клуба „Земљорадник“ Стрижа,
Фудбалског клуба „Хајдук“ Чепуре, Фудбалског
клуба „Слобода“ Крежбинац, Одбојкашког клуба
„Параћин“ Параћин, Фудбалски клуб „Будућност“
Лебина, Фудбалског клуба „Јединство“ Ратаре  за
2017. годину бр. 06-229/2017-I од 16.11.2017.године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-231/2017-III од 20.11.2017. 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), 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. Бобан Дејановић , председник радне групе;
2. Дејан Милановић, члан;

3. Радомир Живковић, члан;
4. Татјана Жикић, члан;
5. Ненад Стојковић, члан;

II
ЗАДАТАК радне групе је измена Одлуке о

локалним комуналним таксама.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-204/2017-I од 20.11.2017. 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-
1409/2017-V-01 од 21.11.2017. 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 за инвестиције и
одрживог развоја, средства у укупном износу од
50.000,00 динара на име: - исплате накнада за
раднике (трошкови доласка и одласка са посла
радника ове Управе).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за за инвестиције и
одрживи развој, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 415000 Накнада трошкова
за запослене, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 150.000
динара.
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3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.

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

О б р а з л о ж е њ е
Управа за за инвестиције и одрживог развоја,

обратила се Председнику општине предлогом бр.
400-1365/2017-VI-01 од 14. 11. 2017. године, којим
тражи додатна средства у износу од 50.000,00 динара
на име: - исплате накнада за раднике (трошкови
доласка и одласка са посла радника ове Управе).

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-1409/2017-V-01 од 21. 11.
2017. године донета је одлука као у изреци овог
решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1366/2017-I од 21.11.2017. године

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

________________________________

На основу чл.6.ст. 5., 6., 7. и 8., члана 6а и
члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину
"Службени гласник РС", бр. 26/2001, 42/2002 –
Одлука СУС, 80/2002, 80/2002 - други
закон, 135/2004,61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78
/2011, 57/2012 –УС РС, 47/13 и 68/2014 - други
закон), и члана 22. став 1. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број 12/17),  на седници одржаној
дана  24.11.2017. године, Општинско веће донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА

2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Члан 1.
Овим решењем утврђују се просечне цене

квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији општине Параћин.

Члан 2.
Констатује се да је на територији општине

Параћин одређено четири  зоне за утврђивање пореза
на имовину, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине
Параћин, односно са радним зонама и другим

садржајима у насељу, и то : ПРВА зона, ДРУГА зона,
ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона и да је ПРВА зона
утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2018.годину на територији општине Параћин по
зонама износе:

Члан 3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.'', и на интернет страни општине
Параћин .

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине Параћин''
а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 436-527/2017-III од 24.11.2017. године

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

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему 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), Општинско веће
општине Параћин на седници одржаној 24.11.2017.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о преносу средстава буџета које није могуће

искористити у текућу буџетску резерву и распоред
истих
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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 5, глава 5.3
Основно образовање, програм 2002, програмска
активност 2002-0001, функција 912 – Основно
образовање, извор финансирања 01, апропријација
економске класификације 463200 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, у износу од
966.000 динара (трошак 511 Зграде и грађевински
објекти, у износу од 846.000 динара; трошак 512
Машине и опрема, у износу од 120.000 динара), а у
делу који се односи на главу 5.35 ОШ ''Бранко
Радичевић'' Поповац, апропријација економске
класификације 4632 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 966.000 динара (трошак
511 Зграде и грађевински објекти, у износу од
846.000 динара; трошак 512 Машине и опрема, у
износу од 120.000 динара); глава 5.4 Средње
образовање, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање, извор
финансирања 01, апропријација економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 600.000 динара (трошак
415 Накнаде трошкова за запослене, 400.000 динара;
416 Награде запосленима и остали посебни расходи,
200.000 динара), а у делу који се односи на главу 5.41
Гимназија Параћин, апропријација економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 200.000 динара (трошак
416 Награде запосленима и остали посебни расходи,
200.000 динара); главу 5.44 Економско-трговинска
школа Параћин, апропријација економске
класификације 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, у износу од 400.000 динара (трошак
415 Накнаде трошкова за запослене, 400.000 динара);
глава 5.6 Физичка култура, програм 1301,
програмска активност 1301-0004, функција 810 –
услуге рекреације и спорта, извор финансирања 01,
апропријација економске класификације 421000
Стални трошкови, у износу од 245.000 динара;
апропријација економске класификације 422000
Трошкови путовања, у износу од 10.000 динара; а у
делу који се односи на главу 5.63 СРЦ ''Борац'',
апропријација апропријација економске
класификације 421000 Стални трошкови, у износу од
245.000 динара; апропријација економске
класификације 422000 Трошкови путовања, у износу
од 10.000 динара; глава 5.7 Социјална заштита –
Центар за социјални рад ''Параћин'', програм
0901, пројекат 0901- П2 Превенција и сузбијање
болести зависности, функција 090 – социјална
помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, извор
финансирања 01, апропријација економске
класификације 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти 200.000 динара (трошак 424

Специјализоване услуге, 200.000 динара).
Средства из става 1. ове тачке, у укупном

износу од 2.021.000 динара, преносе се у текућу
буџетску резерву у оквиру Раздела 5, глава 5.1 –
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација
економске класификације 499000 – Средства резерве
– текућа резерва и распоређују се Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове – СРЦ ''7. Јули'' Параћин, ради плаћања
трошкова електричне енергије (конто 421000,
1.705.000 динара); и СРЦ ''Борац'' Параћин, ради
плаћања путних трошкова, услуга по уговору,
текућих поправки и идржавања, куповине опреме
(конто 415000 20.000 динара; конто 423000 60.000
динара; конто 425000 200.000 динара и конто 512000
36.000 динара).

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог решења, користиће се за непланиране сврхе за
које није утврђена апропријација, или је недовољно
планирана, и књижиће се у оквиру раздела 5, Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, глава 5.6 Физичка култура, програм 1301,
програмска активност 1301-0004, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, извор финансирања 01,
апропријација економске класификације 415000
Накнаде трошкова за запослене, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
330.000 динара; економске класификације 421000
Стални трошкови, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 15.303.000
динара; економске класификације 423000 Услуге по
уговору, тако да план средстава ове апропријације за
2017. годину износи 7.863.000 динара; економске
класификације 425000 текуће поправке и одржавање,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 6.212.000 динара; економске
клсификације 512000 Машине и опрема, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
751.000 динара, а у делу који се односи на главу 5.61
СРЦ ''7. Јули'' Параћин, апропријација економске
класификације 421000 Стални трошкови, тако да
план средстава ове апропријације за 2017. годину
износи 15.055.000 динара; главу 5.63 СРЦ ''Борац''
Параћин, апропријација економске класификације
415000 Накнаде трошкова за запослене, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
30.000 динара; економске класификације 423000
Услуге по уговору, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи
1.953.000динара; економске класификације 425000
текуће поправке и одржавање, тако да план средстава
ове апропријације за 2017. годину износи 2.047.000
динара и економске класификације 512000 Машине и
опрема, тако да план средстава ове апропријације за
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2017. годину износи 136.000 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 неутрошена (код ОШ ''Бранко
Радичевић'' Поповац; Гимназија Параћин, Економско
трговинска школа, СРЦ ''Борац'' и Центар за
социјални рад ''Параћин'') 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 непланиране апропријације и
недовољно планиране код следећих буџетских
корисника: СРЦ ''7. Јули'' Параћин и СРЦ ''Борац''
Параћин.

Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 2.021.000
динара, не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1436/2017-III од 24.11.2017. године

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