СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 17

22.01.2021.
Цена 300 динара

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018), члана 65. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 22/18 и
4/19), а у вези чланова 34., 35., 38. Одлуке о
социјалној заштити (''Службени лист општине
Параћин'' бр.47/2020).
Председник општине Параћин, на предлог
Начелника Управе за ЛЕР, јавне службе и
друштвене делатности општине Параћин, уз
позитивно мишљење Општинског већа општине
Параћин на седници одржаној дана 22.01.2021.
године, доноси:
ПРАВИЛНИК
О ПРАВИМА НА СУБВЕНЦИОНИСАНИ
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ДЕЦЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И УЧЕНИКА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Члан 1.
Овим
Правилником
регулишу
се
критеријуми, услови, надлежност, поступак и
друга питања од значаја за остваривање права на
финансирање трошкова превоза у градскоприградском превозу на територији општине
Параћин у пуном износу ученика средњих
школа, деце са сметњама у развоју и ученика са
сметњама у развоју, као и њихових пратиоца,
који имају пребивалиште на територији општине
Параћин.
Остваривање права на финансирање
трошкова у пуном износу ученика средњих
школа, деце са сметњама у развоју и ученика са
сметњама у развоју, као и њихових пратиоца,
врши се кроз регресирање цене превоза за
прво/друго полугодиште у току школске године.
Члан 2.

Број 2
Излази по потреби

Право на субвенционисани превоз из члана
1. ове одлуке, остварују :
- ученици средњих школа за време трајања
наставне године
- ученици средњих школа са сметњама у развоју
- деца са сметњама у развоју
- пратиоци деце са сметњама у развоју и ученика
средњих школа са сметњама у развоју
Члан 3.
Право на субвенцију цене превоза у
пуном износу имају ученици средњих школа,
као и ученици са сметњама у развоју који
испуњавају следеће услове :
- да имају пребивалиште на територији општине
Параћин
- да су редовни ученици средњих школа
- да свакодневно путују од места пребивалишта
до седишта школе/места третмана за децу,
односно ученике са сметњама у развоју
Право на субвенцију цене превоза у
пуном износу имају и деца са сметњама у
развоју под условом да имају пребивалиште на
територији општине Параћин.
Право на субвенцију цене превоза у
пуном износу имају и пратиоци деце са
сметњама у развоју, као и пратиоци ученика са
сметњама у развоју који испуњавају следеће
услове:
- да имају пребивалиште на територији општине
Параћин
- да свакодневно путују од места пребивалишта
до седишта школе/места третмана као пратиоци
деце/ученика са сметњама у развоју
- да имају решење Центра за социјални рад
,,Параћин'' којим се утврђује право пратиоца
Члан 4.
Право на субвенционисани превоз
остварује се на основу захтева који ученици,
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односно родитељи ученика ако су малолетни,
подносе Управи за ЛЕР, јавне службе и
друштвене делатности општине Параћин –
Одељењу за јавне службе и друштвене
делатности (у даљем тексту: надлежна Управа)
15 дана пре почетка првог и другог полугодишта
у складу са важећим Правилником о раду
образовно-васпитног рада средњих школа за
текућу школску годину који објављује
Министарство просвете.
Надлежна Управа на основу захтева и
уредне документације, издаје потврду на основу
које овлашћени превозник издаје бесплатну
карту за прво и друго полугодиште на релацији
од места становања до места седишта школе.
Надлежна Управа на основу захтева и
достављене документације израђује решење које
доставља на кућну адресу ученика, односно
корисника права.

_ 22.01.2021.

Члан 7.
Стручна служба Центра за социјални рад
,,Параћин'' је дужна да до 15.01. сваке године
достави надлежној Управи, списак деце/ученика
са сметњама у развоју и њихових пратиоца
потписан и оверен од стране директора Центра
за социјални рад ,,Параћин'', као и да надлежну
Управу благовремено обавести о промени броја
корисника.
Списак из става 1. садржи: име и презиме
деце/ученика, име родитеља, име и презиме
пратиоца, разред (уколико похађају школу),
релацију превоза и колону за уписивање броја
издате потврде.
Надлежна Управа је дужна да изради
спискове пратиоца и деце/ученика са сметњама у
развоју са евидентираним издатим потврдама.
Члан 8.

Члан 5.
Стручне службе средњих школа дужне су
да 15 дана пре почетка првог/другог
полугодишта доставе надлежној Управи,
потписане и оверене спискове ученика, као и да
надлежној Управи накнадно доставe спискове за
нове ученике уколико су уписани након почетка
школске године.
Списак ученика садржи: име и презиме
ученика, име родитеља, разред, релацију превоза
и колону за уписивање броја издате потврде.
Надлежна Управа је дужна да изради
спискове ученика са евидентираним издатим
потврдама.
Члан 6.
Право
на
субвенционисани
превоз
остварује се на основу захтева који пратилац
деце са сметњама у развоју/пратилац ученика са
сметњама у развоју поднесе надлежној Управи.
Надлежна Управа на основу захтева и
уредне документације, издаје потврду на основу
које овлашћени превозник издаје бесплатну
карту.
Надлежна Управа на основу захтева и
достављене документације израђује решење које
доставља
на
кућну
адресу
пратиоца,
деце/ученика са сметњама у развоју, односно
корисника права.

Корисник права из члана 4. и члана 6. Овог
Правилника је дужан да приликом подношења
захтева потпише изјаву којом овлашћује
општину Параћин да у његово име и за његов
рачун овлашћеном превознику преусмери
средства за субвенционисану карту.
Корисник права је дужан да надлежној
служби уз поднет захтев достави:
очитану личну карту, односно деца која
немају личну карту потврду о пребивалишту
изјаву из става 1. Овог члана
Члан 9.
Надлежна
Управа
је
дужна
да
овлашћеном Превознику достави оверене
спискове на којима су евидентиране издате
потврде корисника субвенционисаног превоза.
Превозник са којим је закључен уговор за
обављање линијског превоза на територији
општине Параћин, трошкове на име издатих
субвенционисаних карти фактурише сукцесивно
на месечном нивоу до краја буџетске године
општини Параћина на основу спискова из става
1. овог члана.
Превозник је дужан да приликом достављања
фактуре достави и спецификацију извршених
услуга на месечном нивоу.
Превозник је дужан да у месецу у ком почиње
прво/друго полугодиште или се исто завршава
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фактурише трошкове превоза сразмерно броју
дана за који се користи превоз.
Члан 10.
Средства за остваривање права по основу
овог правилника обезбеђују се у буџету општине
Параћин.
Члан 11.
Саставни део овог Правилника чини:
Захтев
за
остваривање
права
на
субвенционисани превоз за ученике средњих
школа ( Прилог 1)
Изјава о прибављању података о којима се води
службена евиденција (Прилог 2)
Изјава о сагласности ( Прилог 3)
Потврда ( Прилог 4)
Потврда ( Прилог 5)
Захтев
за
остваривање
права
на
субвенционисани превоз за децу/ученике са
сметњама у развоју и њиховог пратиоца (
Прилог 6)
Потврда за дете/ученика са сметњама у развоју (
Прилог 7)
Потврда за пратиоца детета/ученика са
сметњама у развоју ( Прилог 8)
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(''Службени лист општине Параћин'' бр.47/2020)
у складу са Законом о социјалној заштити
(,,Сл.гласник РС'' бр.24/2011).
Председник
општине
Решењем
о
образовању комисије за прописе број 0211/2021-I од 18.01.2021. године формирао је
Комисију за прописе.
Наведена Комисија је у сарадњи са
Начелником Управе израдила Правилник о
правима на субвенционисани превоз ученика
средњих школа, деце са сметњама у развоју и
ученика са сметњама у развоју на територији
општине Параћин.
У наведеном Правилнику регулишу се
критеријуми, услови, надлежност, поступак и
друга питања од значаја за остваривање права на
финансирање трошкова превоза на територији
општине Параћин у пуном износу ученика
средњих школа, деце са сметњама у развоју и
ученике са сметњама у развоју, као и њиховох
пратиоца, који имају пребивалиште на
територији општине Параћин.
Предлаже се ступање на снагу раније од 8
дана од дана објављивања због измене школског
календара у складу са Правилником о раду
образовно-васпитног рада средњих школа за
текућу школску годину и у циљу бржег
остваривања права корисника, уз позитивно
мишљење Општинског већа.
__________________________________________

Члан 12.
Приликом одлучивања о правима корисника
надлежна Управа ће примењивати Закон о
општем управном поступку.
Члан 13.
Правилник ступа на снагу даном
објављивања у ,,Службеном листу општине
Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број 110-3/2021-I од 22.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.

На основу члана 44. и 75.Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), и члана
69. и 123. став 2 Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.22/18,
4/19) и члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 47/2020), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
22.01.2021. године, донело јe
Решење
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједнице
''IX конгрес'' за 2021. годину
I

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог
Правилника је Одлука о социјалној заштити

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице '' ''IX
конгрес'' у Параћину за 2021. годину, коју је
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донео Савет ове месне заједнице број: 01/2021-1
од 04.01.2021.године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-102/2020-III од 22.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 44. и 75.Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18), и члана
69. и 123. став 2 Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.22/18,
4/19) и члана 11. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2021. годину (,,Службени лист
општине Параћин'' бр. 47/2020), Општинско веће
општине Параћин, на седници одржаној дана
22.01.2021. године, донело јe

_ 22.01.2021.

На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин («Службени
лист
општине
Параћин»,
бр.36/2020),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној 15.01.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Центра за социјални рад ''Параћин'' о
усвајању Правилника о поступку остваривања
права на субвенцију превоза за старе и
кориснике новчане социјалне помоћи са
територије општине Параћин бр. 06-51/1 од
14.01.2021.године, у складу са Одлуком о буџету
општине Параћин и Финансијским планом
Центра за социјални рад ''Параћин'' у Параћину
за 2021. годину.
II

Решење
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједнице ''Доња
Мутница'' за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
прихода и расхода Meсне заједнице '' Доња
Мутница'' у Параћину за 2021. годину, коју је
донео Савет ове месне заједнице број: 012021-1
од 04.01.2021.године.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-103/2020-III од 22.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________

Oвaј закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06- 3/2021-III од 15.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14, 101/16, 47/18), члана 69. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 24. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин'', бр.36/20),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној 22.01.2021.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
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ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
Комисије за доделу средстава као и начин и
поступак враћања средстава за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма/пројеката које реализују
удружења, који су од јавног интереса, а за које
су обезбеђена средства у буџету општине
Параћин за 2020. годину на основу Решења бр.
400-564/2020-I од 26.02.2020. године и то:
удружење
Медија
центар''Поморавље'',
удружење
''Петрус''Забрега,
кинолошко
удружење ''Паракин''Параћин, Мото клуб''White
Angels'', удружење предузетника-самосталних
привредника Параћин, удружење грађана
''Покрет достојанствених'', удружење ''Параћин
метео'', удружење Друштво учитеља општине
Параћин.
НАЛАЖЕ СЕ удружењима којима је
одобрено финансирање програма од јавног
интереса из буџета општине Параћин на основу
Решења из става 1 тачка 1. овог Закључка да
изврше
повраћај
средстава
која
нису
искористили у складу са прописима.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-5/2021-III од 22.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
15.01.2021.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I

_5

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за категоризацију спортских организација на
територији општине Параћин о усвајању Ранг
листе категоризације спортских организација на
територији општине Параћин за 2021. годину,
број: 06-275/2020-I од 30.12.2020. године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-3/2021-III од 15.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 44, Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и
47/2018) и члана 65. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.22/2018
и 4/2019), Председник општине Параћин донео
је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на
годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у
2021.години
I
ОБРАЗУЈЕ
СЕ
Комисија за давање
мишљења на годишњи програм заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта у 2021.години.
II
У Комисију се именују :
За председника Комисије :
Неда Мандарић, дипл.инж.пољ., председник
Комисије;
За чланове Комисије:
Ивица Станојевић из Стриже, носилац
регистрованог пољопривредног домаћинства,
члан;
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Дарко Саздановић из Бусиловца, носилац
регистрованог пољопривредног домаћинства,
члан;
Милован Симић из Сикирице, носилац
регистрованог пољопривредног домаћинства,
члан;
Зоран Вељковић из Доњег Видова, носилац
регистрованог пољопривредног домаћинства,
члан;
II
Задатак Комисије је да размотри предлог
годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта и да
достави своје мишљење на исти.
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење број: 02-36/2020-I од
04.03.2020.године.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-12/2021-I од 18.01.2021. године
Председник општине
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 44, Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и
47/2018) и члана 65. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.22/2018
и 4/2019), Председник општине Параћин донео
је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ KOMИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ
општине Параћин.

Комисија за прописе

II

_ 22.01.2021.

У Комисију се именују:
За председника Комисије за прописе општине
Параћин :
Дејан Шувалија, члан Општинског већа општине
Параћин;
За заменика преседника Комисије за прописе
општине Параћин:
Тијана Анђелковић Богдановић, просветни
инспектор;
За чланове Комисије:
Драгана Костић, секретар Скупштине општине
Параћин;
Ирена Петровић, руководилац Радне групе за
нормативне послове, члан;
Тамара Димитријевић, послови друштвене бриге
о деци, члан;
Радомир Живковић, директор Општинске
стамбене агенције општине Параћин, члан;
Снежана Поповић, послови бесплатне правне
помоћи, члан.
По потреби у проширени састав Комисије
за прописе општине Параћин чланови Комисије
могу бити и службена лица која у свом раду
примењују области на које се односе прописи.
II
Задатак Комисије је да изради и достави
нацрте Одлука и аката у складу са Законом и
важећим прописима и доставе надлежном органу
ради њиховог доношења.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-11/2021-I од 18.01.2021. године
Председник општине
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 44, Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и
47/2018), члана 65. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.22/2018
и 4/2019), члана 6.тачка 6.2. Споразума за
одобравање техничке и финансијске помоћи за

22.01.2021.
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_

реализацију пројекта „Смањења ризика од
елементарних и других непогода у општинама у
Србији“ који је потписан од стране Владе
Швајцарске
Конфедерације
коју
заступа
државни секретаријат за економске послове
(SECO),Владе Републике Србије коју заступа
Канцеларија за управљање јавним улагањима
(КУЈУ)
и
општине
Параћин
дана
28.03.2017.године,
Председник
општине
Параћин донео је
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за отварање
приспелих понуда за пројекат „Рехабилитација и
реконструкција 4 пешачка моста у општини
Параћин.“
II
У Комисију се именују :
Саша Ружић, члан Општинског већа општине
Параћин, координатор Комисије;
Владимир Јанковић, вд начелник Управе за
инвестиције и одрживи развој, члан;
Сања Поповић испред ЈП Дирекција за изградњу
општине Параћин;
Весна Костић испред Управе за инвестиције и
одрживи развој, члан.
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На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и чл. 65.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ број 22/2018, 4/19) и члана 1.
и 2. Одлуке о овлашћењу Председника општине
Параћин за давање сагласности на Правилнике о
раду јавних предузећа (''Службени лист општине
Параћин'', број 2/2015)и чл. 2. и 3. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено
време у општинској управи, јавним предузећима
и установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16,
3/17 ,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018,23/2018,
25/18, 15/2019,27/2019, 1/2020, 23/2020 и
47/2020),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Одлуку о изменама и
допунама
Правилника
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова радних
задатака Јавног предузећа Дирекције за
изградњу општине Параћин, број 2291-13/16 oд
21.01.2021. године, уз позитивно мишљење
Одељења за јавне службе бр. 110-2/2021-VII-04
од 22.01.2021.године, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова радних
задатака Јавног предузећа Дирекције за
изградњу општине Параћин
I

II
Задатак Комисије је да је да дана
25.01.2021.године изврши јавно отварање
приспелих понуда и записником константује
садржину приспелих понуда и поступи сагласно
одредбама предметног Споразума.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова радних
задатака Јавног предузећа Дирекције за
изградњу општине Параћин број 2291-13/16 oд
21.01.2021. године.

III

II

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

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
листу општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-15/2021-I од 22.01.2021. године

Образложење

Председник општине
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
_________________________________________

Јавно предузећe Дирекције за изградњу
општине Параћин je поднело Председнику
општине Параћин захтев за давање сагласности
на Одлуку о изменама и допунама Правилника о
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унутрашњој организацији и систематизацији
послова радних задатака Јавног предузећа
Дирекције за изградњу општине Параћин број
2291-13/16
oд
21.01.2021.
године,
Документациону основу за доношење Одлуке о
изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова радних
задатака Јавног предузећа Дирекције за
изградњу општине Параћин број 2291-12/16 oд
20.01.2021. године
У складу са чланом 65. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’
број 22/2018, 4/2019), којим је прописано да
Председник општине даје сагласност на опште
акте којима се уређује број и структура
запослених у предузећима и установама које се
финансирају из буџета Општине и Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено
време у Општинској управи, јавним предузећима
и установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16,
3/17 ,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018, 23/18, 25/18,
15/19, 27/19, 1/2020,23/2020 и 47/2020), уз
позитивно мишљење Одељења за јавне службе
бр. 110-2/2020-VII-04 од 22.01.2021.године,
Председник општине Параћин донео је решење
као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-2/2021-I од 22.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
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, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 7.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2021.
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
47/2020) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-95/2021-V-01 од 19.01.2021.
године, Председник општине Параћин доноси

_ 22.01.2021.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2021. 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 локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности – програм 1801,
програмска активност 1801-0001, функција 721 –
опште
медицинске
услуге,
економска
класификација 464000 дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, у укупном
износу од 90.000 динара (за Дом здравља
Параћин – набавке медицинске опреме: 54.000
динара за набавку два фрижидера и 36.000
динара за куповину 6 безконтактних топломера),
ради формирања пункта Covid имунизације.
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се на апропријације у оквиру раздела 7, глава
7.1 Управа за локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности, програм 1801,
програмска активност 1801-0001, функција 721 –
опште
медицинске
услуге,
економска
класификација 464000 дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2021.
годину износи 25.090.000 динара (Дом здравља,
екон. класиф. 426 36.000 динара; екон. класиф.
512 54.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Решење доставити Дому здравља ''Параћин''
Параћин; Начелнику Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове;
Начелнику Управе за локални економски развој,
јавне службе и друштвене делатности; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне
групе трезора); Одељењу за опште послове и
Управи за трезор.
5. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

22.01.2021.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.2

Образложење
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Председику општине предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 90.000,00 динара
на име: набавке опреме за Дом здравља Параћин
– у циљу формирања пункта Covid имунизације.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-95/2021- V-01 од 19.01.2021.
године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400 - 93/2021- I од 19.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ.
______________________________________________
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