
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 18

Година 14           15.08.2018.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18)
члана 32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број 20/17), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
15.08.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Предлог Уговора између
општине Параћин и Удружења свих пензионера

општине Параћин

I
Даје се сагласност на Предлог Уговора

између општине Параћин и Удружења свих
пензионера општине Параћин и овлашћује
председник општине Параћин, Саша Пауновић, да
исти потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1009/2018-II од 15.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 46. став 5б) Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон
и 47/18) члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', број 20/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 15.08.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на тромесечне извештаје

о степену усклађености планираних и реализованих
активности дефинисаних Програмом пословања за
други квартал 2018. године ЈП «Дирекција за
изградњу општине Параћин», ЈКП «Параћин», ЈП за

водовод и канализацију «Водовод Параћин» и ЈП за
коришћење и управљање пословним простором
«Пословни центар Параћин».

II
Усваја се Информација о степену

усклађености планираних и реализованих активности
из Програма пословања јавних предузећа, друштава
капитала и других облика организовања на које се
примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач општина Параћин, за период од 01.01. –
30.06.2018.године.

Налаже се Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
Одељењу за јавне службе да Информацију из става 1.
овог члана достави надлежном Министарству
привреде.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1007/2018-II од 15.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самопуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 74. став 1. тачка 7. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
20/17), члана 97. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС''бр. 21/2016,
113/2017 и 113/2017-I - други закон), члана 35. став 1.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број 19/2017,
4/2018), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 02.08.2018. године, донело је:



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.18 ____ ____ _  15.08.2018.2

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА

ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
ПОСТАВЉА СЕ СЛОБОДАН ТАНИЋ,

дипл. инж. електронике из Параћина на положај
Заменика начелника Управе за послове органа
општине, општине Параћин, на период од 5 (пет)
година, почев од 02.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-137/2018-III од 02.08.2018. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2018. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 19/2017,
11/2018, 16/2018 и 17/2018), као и Предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове бр. 400-960/2018-V-01
од 02.08 2018. 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 2018. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
средства у укупном износу од 250.000,00 динара на
име: - куповине и замене лед сијалица (200.000
динара) и текуће одржавање возила (50.000 динара).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију у оквиру раздела 5,
глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функција 130 –
Опште услуге, извор финансирања 01, економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,

тако да укупан план средстава ове апропријације за
2018. годину износи 2.350.000 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

Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Председнику општине предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 250.000,00 динара на
име: - куповине и замене лед сијалица (200.000
динара) и текуће одржавање возила (50.000 динара).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са датим
предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
960/2018-V-01 од 02.08.2018. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-961/2018-I од 02.08.2018. 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, 47/18),
члана 74. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.20/2017),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17) и на основу чл. 12 Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног
интереса (‘’Службени лист општине Параћин'',
бр.16/18), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 09.08.2018.
године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Комисије за

давање предлога за расподелу средстава намењених
удружењима грађана који се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Параћин бр. 400-
779/18-I од 07.08.2018. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-164/2018-III од 09.08.2018. године

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

На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), чл. 74.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр.20/17), и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин,
бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Извештај о резултатима
завршних испита по школама у Параћину 2017/18 бр,
на седници одржаној 09.08.2018. године доноси

З А К Љ У Ч А К

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о резултатима

завршних испита по школама у Параћину 2017/18 бр.
610-3/2018- III од 09.08.2018. године.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-164/2018-III од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018,17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расход и Измене
плана и програма рада са планом инвестиција за
2018. годину О.Ш. «Бранко Крсмановић» у
Сикирици, које је усвојио Школски одбор ове
установе на седници одржаној 01.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-923/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину  (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода и Измене
плана и програма рада са  инвестиционим програмом
за 2018. годину Машинско – електротехничке школе
у Параћину, које је усвојио Школски одбор ове
установе на седници одржаној  31.07.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-917/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода за 2018.
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годину О.Ш. «Ђура Јакшић» у Параћину, које је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 30.07.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-914/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину  (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018,17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода, Измене
плана и програма рада и Измене програма
инвестиција и инвестиционог одржавања у 2018.
години О.Ш. «Бранко Крсмановић» у Доњој
Мутници, које је усвојио Школски одбор ове
установе на седници одржаној 31.07.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-916/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода и Измене
плана и програма рада са планом инвестиција за
2018. годину Технолошке школе у Параћину, које је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној  30.07.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-909/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и

допуне финансијског плана прихода и расхода и
Измене и допуне  Плана и програма рада са планом
инвестиција за 2018. годину, Гимназије  у Параћину,
које је усвојио Школски одбор ове установе на
седници одржаној  30.07.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-915/2018-I од 09.08.2018. године

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

________________________________

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
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општине Параћин за 2018. годину  (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018,17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода за 2018.
годину, Измене плана и програма  рада за 2018. год.
и Измене плана инвестиција и инвестиционог
одржавања за 2018. годину О.Ш. «Стеван
Јаковљевић» у Параћину, које је усвојио Школски
одбор ове установе на седници одржаној   01.08.2018.
године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-954/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018,17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода за 2018.
годину и Измене плана и програма  рада  за 2018.
год. О.М.Ш. «Миленко Живковић» у Параћину, које
је усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној     01.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-953/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода за 2018.
годину и Измене плана и програма рада са планом
инвестиција за 2018. год. О.Ш. «Момчило Поповић
Озрен» у Параћину, које је усвојио Школски одбор
ове установе на седници одржаној 27.07.2018.
године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-908/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода за 2018.
годину и Измене плана и програма рада и
инвестиционог плана за 2018. год. О.Ш. «Радоје
Домановић» у Параћину, које је усвојио Школски
одбор ове установе на седници одржаној 01.08.2018.
године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-955/2018-I од 09.08.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018,17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода за 2018.
годину, Измене плана и програма рада за 2018. год. и
Измене годишњег плана инвестиција и
инвестиционог одржавања за 2018. годину О.Ш.
«Вук Караџић» у Поточцу, које је усвојио Школски
одбор ове установе на седници одржаној 02.08.2018.
године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-952/2018-I од 09.08.2018. године

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

________________________________

На основу члана члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), члана 72.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017, 11/2018, 17 /18),
Председник општине Параћин, уз позитивно
мишљење Општинског већа општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене

финансијског плана прихода и расхода и Измене
Плана  и програма  рада   са планом инвестиција за
2018. годину О.Ш. «Бранко Радичевић» у Поповцу,
које је усвојио Школски одбор ове установе на
седници одржаној   01.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-956/2018-I од 09.08.2018. године

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

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број: 21/16 и
113/17), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број:
88/16), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', број: 88/16), као и члана 10. став 2. Одлуке о
организацији Општинских управа општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', број: 19/17 и
4/18), Општинско веће општине Параћин, на предлог
Начелнице управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
дана 10.08.2018. године, усвојило је обједињен

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКИМ
УПРАВАМА И ОПШТИНСКОМ

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 1.
Члан 14. Правилника о организацији и

систематизацији радних места у општинским
управама и општинском правобранилаштву општине
Параћин („Службени лист општине Параћин“, број:
20/17, 8/18 и 15/18),  мења се у делу:

01 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

01-3 РАДНА ГРУПА ТРЕЗОРА

Услови: стечено високо образовање друштвеног
смера, на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три

01-3-2 Буџетски извршилац трезора
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВА, тако да гласи:
Звање: сарадник број службеника: 1
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године, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.

03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

03-4 ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

03-4-1 Шеф Одсека - Систем администратор
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ ЗВАЊА И УСЛОВА, тако
да гласи:
Звање: млађи сарадник број службеника: 1

Услови: стечено високо образовање
електротехничког, природно-математичког,
саобраћајног или информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни
стручни испит и најмање једна година радног
искуства у струци.

04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

04-2 ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

04-2-1  Послови озакоњења
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВА И БРОЈА
ИЗВРШИЛАЦА, тако да гласи:
Звање: саветник број службеника: 2

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

04-4 ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

04-4-3 Управни послови у области управљања
пословним простором
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ ЗВАЊА И УСЛОВА, тако
да гласи:
Звање: млађи
саветник

број службеника: 1

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

05 OДEЉEЊE ЗA OПШТУ УПРAВУ И
ЗAJEДНИЧКE ПOСЛOВE

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

05-2 ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ

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

05-1 Начелник Одељења за општу управу и
заједничке послове
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ ЗВАЊА И УСЛОВА, тако да
гласи:
Звање: самостални саветник број службеника: 1

05-2-1 Послови грађанских стања
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ УСЛОВА, тако да гласи:

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

05-2-5 Шeф мeснe кaнцeлaриje Бусиловац, Доње
Видово, Дреновац, Сикирица, Поповац, Буљане,
Стубица, Извор, Доња Мутница, Горња
Мутница и Лебина
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ НАЗИВА РАДНОГ МЕСТА
И ГЛАСИ:
05-2-5 Шeф мeснe кaнцeлaриje Бусиловац, Доње
Видово, Дреновац, Сикирица, Поповац, Буљане,
Стубица, Извор, Доња Мутница, Горња
Мутница, Лебина, Својново, Поточац,
Рашевица, Трешњевица, Чепуре, Шавац,
Главица, Давидовац, Стрижа, Плана и
Мириловац
Звање: виши референт број службеника: 1

06 СЛУЖБA ЗА СКУПШТИНСКЕ И
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

06-2 РАДНА ГРУПА ЗА НОРМАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

06-2-2 Умнoжaвaњe мaтeриjaлa зa пoтрeбe
органа општине
БРИШЕ СЕ

07 СЛУЖБA ЗA ИНСПEКЦИJСКE ПOСЛOВE

07-4 ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

07-4-2 Комунални инспектор
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ ЗВАЊА И УСЛОВА, тако
да гласи:
Звање: саветник број службеника: 4

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

положен испит за инспектора, познавање рада на
рачунару.

Члан 2.
Члан 42. Правилника о организацији и

систематизацији радних места у општинским
управама и општинском правобранилаштву општине
Параћин („Службени лист општине Параћин“, број:
20/17, 8/18 и 15/18), мења се у делу:

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

01 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Члан 3.
Oвaj Правилник се објављује у „Службеном

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Брoj: 110-39/2018-III oд 10.08.2018. гoдинe

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

На основу члана члана 44. и 75. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),
члана 72. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр.20/17)  и члана 11 Одлуке
о буџету општине Параћин за 2018. годину
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 19/2017,
11/2018,17 /18), Председник општине Параћин, донео
јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''Сињи

Вир'' за 2018. годину

07-6 Просветни инспектор
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА,
тако да гласи:
Звање:
самостални
саветник

број службеника: 2

01-1 Буџетски инспектор
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА, тако
да гласи:
Звање: млађи саветник број службеника: 2
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Сињи Вир''  за 2018. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
08.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-972/2018-I од 10.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. и 75. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),
члана 72. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр.20/17)  и члана 11 Одлуке
о буџету општине Параћин за 2018. годину
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 19/2017,
11/2018,17 /18), Председник општине Параћин, донео
јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Трешњевица'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Трешњевица'' за 2018. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 07.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-973/2018-I од 10.08.2018. године

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

На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), чл. 74.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр.20/17), и члана 22.
Пословника о раду Општинског већа општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин,
бр.12/17),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 13.08.2018. године доноси

З А К Љ У Ч А К

I
ПРИХВАТА СЕ иницијатива одборничке

групе ''Самостални напредњаци'' за увођење
савременог видео надзора на територији општине
Параћин.

II
НАЛАЖЕ СЕ формирање Радне групе за

увођење савременог видео надзора на територији
општине Параћин у сарадњи са МУП Р.Србије – ПС
Параћин како би се и на основу ове иницијативе
приступило пројектовању а затим и имплементацији
савременог видео надзора.

III
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине

Параћин Саша Пауновић да формира Радну групу за
увођење савременог видео надзора на територији
општине Параћин.

IV
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-170/2018-III од 13.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. и 75. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),
члана 72. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр.20/17)  и члана 11 Одлуке
о буџету општине Параћин за 2018. годину
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 19/2017,
11/2018,17 /18), Председник општине Параћин, донео
јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Поточац'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Поточац'' за 2018. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
06.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-979/2018-I од 13.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. и 75. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),
члана 72. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке
о буџету општине Параћин за 2018. годину
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 19/2017,
11/2018, 17 /18), Председник општине Параћин,
донео јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Сикирица'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Сикирица''  за 2018. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
07.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-978/2018-I од 13.08.2018. 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,
99/2016 и 113/2017) и члана 7. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017, 11/2018, 16/2018 и
17/2018), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној 13.08.2018. 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 2018. годину, преносе се
средства у текућу буџетску резерву са следеће

апропријације и у износу: Раздео 5, глава 5.7
Социјална заштита – Центар за социјални рад
''Параћин'', програм 0901, програмска активност
0901- 0001, функција 090 – социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на
другом месту, извор финансирања 01, апропријација
економске класификације 463100 Текуће донације и
трансфери осталим нивоима власти, 2.500.000 динара
(трошак 472 накнада за социјалну заштиту из буџета,
2.500.000 динара).

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 2.500.000 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 Центру за
социјални рад ''Параћин'', ради плаћања накнада за
рад волонтера (трошак 423 2.500.000 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 5.7 Социјална заштита – Центар за
социјални рад ''Параћин'', програм 0901,
програмска активност 0901- 0001, функција 090 –
социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, извор
финансирања 01, апропријација економске
класификације 463100 Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти, тако да план средстава ове
апропријације за 2018. годину износи 114.660.000
динара (трошак 423 услуге по уговору, 20.500.000
динара).

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу сагледавања реализације расхода

на појединим позицијама унутар финансијског плана
Центра за социјални рад ''Параћин'' руководство
истог је дошло до закључка да су неке позиције
расхода прецењене и да до краја буџетске године
неће бити реализоване. Овде се пре свега мисли на
средства намењена помоћи у куповини грађевинског
материјала. С друге стране уочено је да су
предвиђена средства за рад волонтера недовољна, па
се предлаже пребацивање дела средстава са конта
472 накнада за социјалну заштиту из буџета, у
укупном износу од 2.500.000 динара на конто 423



28.12.2016. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.32  _11

услуге по уговору.
Пренос наведених средстава у текућу

буџетску резерву, у укупном износу од 2.500.000
динара, не угрожава утврђене приоритете у буџету.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-985/2018-III од 13.08.2018. године

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

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 69.
став 4. Закона о буџетском систему систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 7. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017, 11/2018, 16/2018 и
17/2018), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној 13.08.2018. 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 2018. годину, преносе се
средства у текућу буџетску резерву са следећих
апропријација и у износу: Раздео 5, глава 5.5
Култура, програм 1201, програмска активност 1201-
0003, функција 820 – услуге културе, извор
финансирања 01, апропријације економских
класификација: 414000 Социјална давања
запосленима, 280.000 динара; 415000 Накнаде
трошкова за запослене, 54.000 динара и 416000
Награде запосленима и остали посебни расходи,
50.000 динара (у подглави 5.51 Завичајни музеј
''Параћин'', извор финансирања 01, апропријације
економских класификација: 414 Социјална давања
запосленима, 280.000 динара; 415 Накнаде трошкова
за запослене, 54.000 динара и 416 Награде
запосленима и остали посебни расходи, 50.000
динара).

Средства из става 1. ове тачке, у укупном
износу од 384.000 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 Завичајном музеју
''Параћин'', ради путних трошкова (50.000 динара),
текућих попправки и одржавања (300.000 динара) и
материјала (34.000 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 5.5 Култура, програм 1201,
програмска активност 1201- 0003, функција 820 –
услуге културе, извор финансирања 01,
апропријација економске класификације 422000
Трошкови путовања, тако да план средстава ове
апропријације за 2018. годину износи 100.000
динара; апропријација економске класификације
425000 Текуће поправке и одржавање, тако да план
средстава ове апропријације за 2018. годину износи
800.000 динара и апропријација економске
класификације 426000 Материјал, тако да план
средстава ове апропријације за 2018. годину износи
324.000 динара, а у подглави 5.51 Завичајни музеј
''Параћин'', извор финансирања 01, апропријација
економске класификације 422 Трошкови путовања,
тако да план средстава ове апропријације за 2018.
годину износи 100.000 динара; апропријација
економске класификације 425 Текуће поправке и
одржавање, тако да план средстава ове апропријације
за 2018. годину износи 800.000 динара и
апропријација економске класификације 426
Материјал, тако да план средстава ове апропријације
за 2018. годину износи 324.000 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
Анализом пословања Завичајног музеја

''Параћин'' и извршењем финансијског плана истог,
дошло се до сазнања да одређене позиције расхода
унутар финансијског плана ове установе неће бити
реализоване до краја ове буџетске године.

Истовремено се јавила потреба за додатним
средствима на другим позицијама расхода (трошкови
путовања; текуће поправке и одржавање; материјал),
па се предлаже Општинском већу да изврши
преусмеравање средстава између позиција
финансијског плана ове установе.

Пренос наведених средстава у текућу
буџетску резерву, у укупном износу од 384.000
динара, не угрожава утврђене приоритете у буџету.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-986/2018-III од 13.08.2018. 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, 47/18),
члана 74. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.20/2017),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
13.08.2018. 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 којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта о усвајању Ревидираног
предлога годишњег програма за 2018. годину
Спортског савеза општине Параћин, Атлетског клуба
„СФС Борац“ Параћин, Пливачког ватерполо клуба
„Параћин“ бр. 06- 165 /2018-I од 09.08.2018. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-170/2018-III од 13.08.2018. 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, 47/18),
члана 74. тачка 1. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.20/2017),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.12/17), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
13.08.2018. 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 којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта о усвајању захтева носиоца
годишњег програма да се неутрошена средства из
другог квартала пренесу у трећи квартал за:
Спортски савез општине Параћин, Фудбалски савез
општине Параћин, Пливачки клуб „Делта“ Параћин,
Фудбалски клуб Земљорадник“ Стрижа, Фудбалски

клуб „Младост“ Сикирица, Фудбалски клуб „БСК
Буљане“ Буљане, Фудбалски клуб „Јединство“
Ратаре, Фудбалски клуб „Раднички“ Текија,
Фудбалски клуб „Напредак“ Својново, Фудбалски
клуб „Вихор“ Голубовац, Фудбалски клуб
„Будућност“ Лебина, Фудбалски клуб „Напредак“
Стубица, Фудбалски клуб „Хајдук“ Чепуре,
Фудбалски клуб Слобода “Крежбинац, Фудбалски
клуб „Омладинац“ Шалудовац, Фудбалски клуб
Омладински“ Параћин,Фудбалски клуб „Шумадија“
Трешњевица,Фудбалски клуб „Радник“ Давидовац,
Фудбалски клуб „ИСК Извор“ Извор,Фудбалски
клуб „Исток 63“ Плана, Спортско удружење „ОФК
Јухор 2016“ Поточац, Фудбалски клуб „Младост“
Горња Мутница, Фудбалски клуб „Јединство“
Параћин и Фудбалски клуб „Поповац“ Поповац,
Атлетски клуб „Параћин“ Параћин, Планинарски
клуб „Јаворак“ Параћин, Фудбалски клуб „Напредак“
Дреновац и Пливачки клуб “Црница“ Параћин бр.
06- 165 /2018-I од 09.08.2018. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-170/2018-III од 13.08.2018. године

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

На основу члана члана 44. и 75. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),
члана 72. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр.20/17) и члана 11 Одлуке
о буџету општине Параћин за 2018. годину
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 19/2017,
11/2018, 17 /18), Председник општине Параћин,
донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана  прихода и расхода Месне заједницe ''Доње

Видово'' за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Доње Видово'' за 2018. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 10.08.2018. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-987/2018-I од 14.08.2018. године

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

На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/18), члана 54. став
2. и 4. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 -
други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017), чл. 74.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр. 20/2017), члана 6.  Одлуке о
буџету општине Параћин за 2018. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број
19/17,11/2018,16/18 и 17/18) и предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове Општине Параћин број 400-993/2018-
V-01 од 14.08.2018. године, Општинско веће
општине Параћин, разматрајући предлог Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин, број 400-993/2018-
V-01 од 14.08.2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на преузимање обавеза по

уговору за капиталне пројекте који захтевају
плаћање у више година Управи за инвестиције и

одрживи развој општине Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност Управи за инвестиције

и одрживи развој на преузимање обавеза по уговору
за капиталне пројекте који захтевају плаћање у више
година(ради спровођења поступка набавке), који ће
се реализовати преко Финансијског плана Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин у
2018.години, док ће обавезе које доспевају у 2019. и
2020.години бити укључене у Финансијске планове
ове Управе за  наведене године, а конкретно за
следеће пројекате:

-Израда техничке документације за технички
пријем Културног Центра 2018.-2019.година

-Пројекат изградње тротоара у Теслиној
улици 2018-2020.година

-Пројекат изградње прилаза у ул.Војводе
Мишића 2018-2019.година

-Пројекат изградње прилаза у ул.Сутјеској
2018-2019.година

-Пројекат израде техничке документације за
изградњу и реконструкцију објекта опште болнице и
дома здравља 2018-2019. година

-Пројекат изградње канализације у сеоским

месним заједницама 2018-2020.година
-Пројекат изградње трафостанице за

избегличку зграду у МЗ Данково 2018-2020. година

II
Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са чланом 54. став 2. и став 4.

Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 - други
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017) Начелник Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове општине Параћин обратио се захтевом
Општинском већу општине Параћин ради давања
сагласности на преузимање обавеза по уговору за
капиталне пројекте који захтевају плаћање у више
година (ради спровођења поступка набавке), за
пројекате: Израда техничке документације за
технички пријем Културног Центра 2018.-
2019.година, Пројекат изградње тротоара у Теслиној
улици 2018-2020.година, Пројекат изградње прилаза
у ул.Војводе Мишића 2018-2019.година, Пројекат
изградње прилаза у ул.Сутјеској 2018-2019.година,
Пројекат израде техничке документације за изградњу
и реконструкцију објекта опште болнице и дома
здравља 2018-2019. година, Пројекат изградње
канализације у сеоским месним заједницама 2018-
2020.година, Пројекат изградње трафостанице за
избегличку зграду у МЗ Данково 2018-2020.година.

За капиталне пројекте из става I овог решења
Управа за инвестиције и одрживи развој општине
Параћин је за 2018.годину обезбедила средства у
свом Финансијском плану, док ће обавезе које
доспевају у 2019. и 2020.годину бити укључене у
Финансијске планове ове Управе за  наведене
године.

Разматрајући предлог Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, број 400-993/2018-V-01 од
14.08.2018. године, Општинско веће Општине
Параћин на седници одржаној 14.08.2018. године,
једногласно је дало сагласност на наведени захтев и
донело решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-982/2018-III од 14.08.2018. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
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("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 19. Одлуке о буџету
општине Параћин за 2018. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 19/2017, 11/2018, 16/2018 и
17/2018), и захтева СРЦ ''7. Јули'' Параћин, бр. - од
07.08.2018. године, Начелник Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове доноси

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2018. годину, за извор
финансирања 01, мењају се следеће апропријације:
раздео 5, Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301 –
0004, функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класификација
415000 Накнаде трошкова за запослене, износ
''350.000'' мења се износом ''338.000''; економска
класификација 416000 Награде запосленима и остали
посебни расходи, износ ''120.000'' мења се износом
''108.000'', а економска класификација 512000

Машине и опрема, износ ''741.000'' мења се износом
''765.000''. У подглави 5.61 СРЦ ''7.јули'', економска
класификација 415000 Накнаде трошкова за
запослене, износ ''270.000'' мења се износом
''258.000''; економска класификација 416000 Награде
запосленима и остали посебни расходи, износ
''120.000'' мења се износом ''108.000'' и уводи нова
економска класификација 512000 Машине и опрема,
у износу од ''24.000'' динара.

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

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

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број: 400-965/2018-V-01 од 12.08.2018. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________
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