
     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

               ОПШТИНЕ ПАРАЋИН                          Број  3  

Година 17                    05.02.2021.                          Излази по потреби 

Цена 300 динара 
 

На основу члана 46. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службенигласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018)и 

у складу са Извештајем Одбора за 

административно мандатна питања бр. 06-

7/2021-II од 27.01.2021.године, Скупштина 

општине Параћин, на седници одржаној дана 

05.02.2021.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата 

одборника Скупштине општине Параћин, и то: 

 

Александру Радивојевићу, дипл.економисти из 

Параћина, са Изборне листе «Александар Вучић 

– За нашу децу.», због преузимања функције, 

неспојиве са функцијом одборника 

 

II Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 сати од дана 

доношења Одлуке. 

 

III Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 013-3/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке 

садржан је у члану 46. Закона о локалним  

 

изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), којим је 

прописано да одборнику престаје мандат пре 

истека времена на које је изабран: 1) 

подношењем оставке; 2) доношењем одлуке о 

распуштању скупштине јединице локалне 

самоуправе; 3) ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен на безусловну казну затвора у 

трајању од најмање шест месеци; 4) ако је 

правноснажном одлуком лишен пословне 

способности; 5) преузимањем посла, односно 

функције које су, у складу са законом, неспојиве 

с функцијом одборника; 6) ако му престане 

пребивалиште на територији јединице локалне 

самоуправе; 7) губљењем држављанства; 8) ако 

наступи смрт одборника. 

Одборник може поднети оставку усмено на 

седници скупштине јединице локалне 

самоуправе, а између две седнице подноси је у 

форми оверене писане изјаве. После подношења 

усмене оставке одборника, скупштина без 

одлагања, на истој седници утврђује да је 

одборнику престао мандат. О оставци коју је 

одборник поднео између две седнице, 

скупштина је дужна да одлучи на првој наредној 

седници. Одборник може опозвати поднету 

оставку све док скупштина не утврди престанак 

његовог мандата.  

Ако одборнику престаје мандат 

наступањем случаја из става 1. овог члана тач. 2) 

до 8), скупштина јединице локалне самоуправе 

на првој наредној седници, после обавештења о 

наступању таквог случаја, утврђује да је 

одборнику престао мандат. 

 Одбор за административно-мандатна 

питања Скупштине општине Параћин, на 

седници одржанојдана 27.01.2021.године, 

разматрао је достављени Извештај Изборне 

комисије и извршио увид у Решење Скупштине 

општине Параћин број 02-311/2020-II од 

29.12.2020. године, којим је Александар 

Радивојевић, дипл.економиста из Параћина 
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именован за вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за водовод и канализацију «Водовод» 

Параћин. Александар Радивојевић је одборник 

Скупштине општине коме због преузимања посла, 

односно функције која је, у складу са законом, 

неспојива с функцијом одборника престаје мандат 

одборника Скупштине општине, те је Одбор за 

административно мандатна питања израдио предлог 

Одлуке о престанку мандата одборника а Скупштина 

општине Параћин је у складу са чланом 48.Закона о 

локалним изборима(«Службени гласник РС  

бр.129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 

12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020), донела Одлуку као у 

диспозитиву. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 48. и члана 56. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 

31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 10. Пословника 

Скупштине општине Параћин (''Службени лист 

општине Параћин'', бр. 1/2019, 12/2019 и 

33/2019) и Извештаја изборне комисије општине 

Параћин о додели мандата наредним 

кандидатима за одборнике са изборних листа 

које су добиле одборничке мандате у 

Скупштини општине Параћин број 013-3/2020 од 

27.01.2021.године, Скупштина општине 

Параћин, на седници одржаној дана 

05.02.2021.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

I 

 

Потврђује се мандат одборника Скупштине 

општине Параћин, и то са изборне листе: 

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Александар Вучић 

 

1. Драган 

Саздановић 

Пољопривредни 

техничар 

Бусиловац 

 

II 

 

Мандат новог одборника, наведеног у члану I 

ове Одлуке, траје 4 (четири) године, односно, до  

 

истека мандата одборника из овог сазива 

Скупштине општине. 

 

III 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 сати од дана 

доношења Одлуке. 

 

IV 

 

Ову Oдлуку објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 013-4/2021-II од 05.02.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке 

садржан је у члану 48. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020) којим је 

утврђено да када одборнику престане мандат пре 

истека времена на које је изабран, мандат се 

додељује првом следећем кандидату са исте 

изборне листе коме није био додељен мандат 

одборника. Мандат новог одборника траје до 

истека мандата одборника којима је престао 

мандат. 

Одборник Александар Радивојевић, са 

Изборне листе «Александар Вучић – За нашу 

децу.», именован је за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за водовод и 

канализацију «Водовод» Параћин, Решењем 

Скупштине општине број 02-311/2020-II од 

29.12.2020. године, те је потребно да се додели 

одборнички мандат првом следећем кандидату 

са исте изборне листе коме није био додељен 

мандат одборника. 

Изборна комисија општине Параћин је 

Скупштини општине Параћин доставила 

Извештај o додели мандата наредном кандидату 

за одборника са изборних листа које су добиле 

одборничке мандате у Скупштини општине 

Параћин бр.013-3/2021 од 27.01.2021.године у 

складу са чланом 43. Закона о локалним 

изборима као и Уверење о избору за одборника  
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Скупштине општине Параћин за наредног 

кандидата за одборника са исте изборне листе са 

које је и одборник коме престаје мандат, и то са 

Изборне листе «Александар Вучић – За нашу 

децу.»: Драгану Саздановићу, рођеном 

1978.године, са пребивалиштем у Бусиловцу, 

занимање: пољопривредни техничар. Именовани 

кандидат је доставио оверену изјаву да прихвата 

одборнички мандат.  

Одбор за административно-мандатна 

питања Скупштине општине Параћин, на 

седници одржаној дана 27.01.2021.године 

разматрао је достављени Извештај и уверење о 

избору за одборника за наредног кандидата са 

изборних листа које су добиле мандате у 

Скупштини општине, утврдио да нема 

неслагања, и узевши у обзир изјаву кандидата да 

прихвата одборнички мандат, израдио је 

предлоге одлука о престанку и потврђивању 

мандата одборника, те је Скупштина општине 

Параћин у складу са чланом 48. Закона о 

локалним изборима («Службени гласник РС бр. 

129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 

12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020), донела је одлуку 

као у диспозитиву. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 53. и 59. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

број 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016 – 

др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 6. 

Статута општине Параћин ("Службени лист 

општине Параћин", бр. 22/18 и 4/19), Скупштина 

општине Параћин, на седници одржаној дана 

05.02.2021.  године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о организацији општинских 

управа општине Параћин ("Службени лист 

општине Параћин", бр. 46/20) у члану 56. испред 

става 1. додаје се нови став који гласи: 

"Досадашња управа под називом Управа за 

пољопривреду и локални економски развој мења  

 

 

назив у Управа за локални економски развој, 

јавне службе и друштвене делатности." 

 

Став 1. мења се и гласи : 

 

"Управа за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности преузеће 

запослене, опрему, средства за рад, архиву, сва 

права и обавезе по закљученим уговорима и 

окончаће све започете поступке из надлежности 

које преузима из укинуте Управе за послове 

органа општине, као и из надлежности које 

преузима из Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове."  

 

Члан 2. 

 

Члан 58. мења се и гласи : 

 

"До израде и почетка употребе печата 

Управе за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности, ова управа у 

раду и функционисању користиће печат Управе 

за пољопривреду и локални економски развој."  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Параћин". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:031-72/2021-II  од 05.02.2021.  године 

 

Председница 

Скупштине општине Параћин 

Славица Јовановић, дипл. правница 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Разлог за доношење Одлуке о измени и 

допуни одлуке о организацији општинских 

управа општине Параћин је додатно регулисање 

преузетих надлежности и дефинисање Управе за 

локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности, као и исправка уочене 

техничке грешке.  

Чланом 56. Одлуке о организацији 

општинских управа општине Параћин 

("Службени лист општине Параћин", бр. 46/20) 

дефинисана су преузимања надлежности између  
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општинских управа. Овом одлуком поменути 

члан се: 

- допуњује експлицитним појашњењем да 

претходна Управа за пољопривреду и локални 

економски развој мења свој назив у Управа за 

локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности и 

- допуњује у делу преузимања надлежности 

Управе за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности. 

У члану 58. врши се исправка техничке 

грешке у називу Управе за локални економски 

развој, јавне службе и друштвене делатности. 

__________________________________________ 

 

На основу члана  11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 

113/17 и 50/18) и члана 40. Статута општине 

Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 

22/18 и 4/19). Скупштина општине Параћин на 

седници одржаној 05.02.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ 

СА ДЕЦОМ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се финансијска 

подршка породици са децом на територији 

општине Параћин, као и услови и начин њиховог 

остваривања. 

 

Члан 2. 

 

Финансијска подршка породици са децом, 

у смислу ове одлуке, обухвата: 

1. бесплатан боравак трећег и сваког наредног 

детета у породици које борави        у  

предшколској установи, 

2. новчана накнада за новорођене бебе и 

3. новогодишња поклон честитка за првих пет 

беба  

       Право на финансијску подршку у смислу ове 

Одлуке остварују родитељи (старатељи, 

хранитељи, усвојиоци) који имају 

пребивалиште, односно боравиште на 

територији општине Параћин који испуњавају  

 

 

услове према критеријумима и документацији 

коју прилажу надлежној служби.  

 

II БЕСПЛАТАН БОРАВАК ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

Члан 3. 

 

Под бесплатним боравком сматра се 

боравак трећег и сваког наредног детета у 

породици, у предшколској установи за 

целодневни и полудневни боравак. 

Породица са троје и више деце, независно 

од остварених прихода, која има пребивалиште у 

општини Параћин (односно боравиште ако је 

расељено лице са Косова и Метохије) може 

остварити ово право уколико поднесе захтев да 

користи услуге предшколске установе за треће и 

свако наредно дете рођења под условом да деца 

бораве у предшколској установи. 

 

Члан 4. 

 

Под трећим дететом сматра се свако треће 

и следеће рођено дете у породици на дан 

подношења захтева за остваривање права на 

бесплатан боравак трећег детета у предшколској 

установи. 

Редослед рођења деце из разведеног брака 

или ванбрачне заједнице утврђује се према 

родитељу са којим дете живи по одлуци 

надлежног органа. 

 

Члан 5. 

 

Уз захтев за  остваривање права на 

бесплатан боравак детета у предшколској 

установи родитељ, старатељ, хранитељ или 

усвојилац прилаже следећу документацију: 

извод из матичне књиге рођених за свако 

дете у породици са уписаним ЈМБГ  

очитану личну карту родитеља, старатеља, 

хранитеља или усвојиоца са којим дете живи 

пријаве пребивалишта  за децу издате од 

Полицијске станице у Параћину  

пресуда о разводу брака надлежног суда, 

односно пресуда о вршењу родитељског права. 

                                                       

Члан 6. 

 

О признавању права на бесплатан боравак 

детета у предшколској установи одлучује  
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Управа надлежна за друштвене делатности (у 

даљем тексту: надлежна Управа). 

Поступак за остваривање права на 

бесплатан боравак детета у предшколској 

установи води се по одредбама Закона о општем 

управном поступку. 

По жалби на првостепено решење, у 

другом степену решава Општинско веће 

Општине Праћин. 

                                          

III НОВЧАНА НАКНАДА ЗА НОВОРОЂЕНЕ 

БЕБЕ 

  

Члан 7. 

 

Овом Одлуком се утврђује право мајке на 

новчану накнаду за свако  живорођено дете 

рођено почев од 01. јануара 2021. године, без 

обзира на место рођења детета на територији 

Републике Србије. 

Право на новчану надокнаду из ове одлуке 

остварује мајка за прво, друго, треће и четврто 

рођено дете. 

Изузетно од става 2. овог члана мајка која 

има троје деце, а у следећем порођају роди двоје 

или више деце, оствариће право на новчану 

накнаду и за свако рођено дете у том порођају, а 

на основу посебног решења надлежне Управе. 

Број деце утврђује се према броју деце 

мајке.  

 

Члан 8. 

 

Право на новчану помоћ остварује мајка 

детета, под условом : 

да је држављанин Републике Србије  

да има пребивалиште, односно боравиште 

ако је расељено лице на територији Општине 

Параћин најмање три године непрекидно пре 

подношења захтева,   

чија деца имају пребивалиште на 

територији општине Параћин  

чија деца претходног реда рођења нису 

смештена у установу социјалне заштите, 

хранитељску, старатељску породицу или дата на 

усвојење, 

која непосредно брине о детету и није 

лишена родитељског права у односу на децу 

претходног реда рођења   

 

 

 

 

Члан 9. 

 

Право на новчану помоћ може да оствари 

отац детета, уколико испуњава  услове из члана 

8., само у случају : 

да мајка детета није жива 

да је напустила дете  

да је из оправданих разлога спречена да 

непосредно брине о детету  

уколико мајка нема пребивалиште, 

односно боравиште на територији Општине 

Параћин 

 

Члан 10. 

 

Право на новчану помоћ може  да оствари 

и старатељ, хранилац, усвојилац који има 

пребивалиште на територији Општине Параћин, 

односно боравиште ако је расељено лице, 

најмање три године непрекидно пре подношења 

захтева.                                                                 

                                                 

Члан 11. 

 

Захтев за остваривање права се може 

поднети у року од три месеца од дана рођења 

детета.  

Изузетно од става 1. овог члана, деца која 

су рођена почев од 01. јануара 2021. године па 

до ступања на снагу ове одлуке, рок од три 

месеца ће се рачунати од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

Уз захтев родитељ (старатељ, хранилац, 

усвојилац) прилаже :: 

1. фотокопију извода из МКР за сву децу, 

2. уверење о држављанству Републике Србије   

3. очитану личну карту подносиоца захтева 

4. потврду о пријави пребивалишта за сву децу 

5. уверење Центра за социјални рад да: 

- да непосредно брине о детету за које подноси 

захтев 

- да деца из претходног реда рођења нису 

смештена у установу социјалне   

       заштите, хранитељску породицу или дата на 

усвојење 

- није лишен родитељског права у односу на 

децу претходног реда рођења  

6. уверење Полицијске управе Параћин о 

пребивалишту/боравишту на      територији 

Општине Параћин 

7. потврду банке о отвореном текућем рачуну 
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Члан 12. 

 

Уколико право на новчану помоћ остварује 

отац детета, поред доказа наведених у члану 11. 

ставу 2, обавезан је да приложи следеће доказе:   

извод из матичне књиге умрлих за мајку, 

уверење органа старатељства о чињеници 

да је мајка напустила дете, 

потврду надлежног здравственог органа о 

тежој болести мајке, 

решење којим је мајка лишена пословне 

способности, потврду надлежне установе о 

почетку и трајању издржавања казне затвора за 

мајку.       

                                                      

Члан 13. 

 

Уколико право на новчану помоћ остварује 

старатељ, хранилац или усвојитељ, поред доказа 

наведених у члану 11. ставу 2, обавезан је да 

приложи решење надлежног органа којим се 

доказује статус старатеља, усвојиоца или 

хранитеља.                    

                                   

Члан 14. 

 

Уместо доказа из члана 11, става 2. тач. 1-5 

и члана 12. става 1. тач. 1-5 подносилац захтева 

може поднети решење о праву на остварени 

родитељски додатак за децу наведену у захтеву. 

 

Члан 15. 

 

О признавању права на новчану помоћ 

одлучује  надлежна Управа. 

По жалби на првостепено решење 

надлежне Управе, у другом степену решава 

Општинско веће Општине Праћин. 

 

Члан 16. 

 

О реализацији донетог решења из члана 

15.став 1. стараће се Управа за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове – 

Одељење за финансије и буџет, Одсек за 

рачуноводство.  

 

Члан 17. 

 

Уколико у току исплате права на новчану 

помоћ која се врши у ратама дете премине или 

корисник права напусти дете или се лиши  

 

родитељског права, прекида се даља исплата 

права. 

Износ новчане помоћи исплаћиваће се у 

две једнаке рате.  

Исплата прве рате извршиће се у року од 

45 дана од донетог решења.  

Исплата друге рате извршиће се на основу 

изјаве којом корисник права потврђује под 

материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу да се битне околности на основу 

којих је оставрио право на новчану накнаду из 

члана 7. oве Одлуке нису промениле. 

Изјаву из става 4. Овог члана Корисник 

права доставља надлежној Управи најраније 60 

дана пре навршене прве године живота детета, а 

најкасније до навршених годину дана живота 

детета. 

У случају да корисник права не поступи у 

складу са предходним ставом овог члана не 

може осварити права која су утврђена овом 

Одлуком. 

Исплата друге рате извршиће се у року од 

45 дана од дана достављене изјаве. 

 

Члан 18. 

 

Новчана помоћ се исплаћује у износу који 

општим актом одређује Председник општине 

Параћин, на предлог Одељења за финансије и 

буџет, Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине 

Параћин, а у складу са буџетом општине за 

сваку буџетску годину. 

 

IV НОВОГОДИШЊА ПОКЛОН ЧЕСТИТКА 

 

Члан 19. 

 

Новогодишња поклон честитка се додељује 

родитељима првих 5 беба рођених у 

породилишту Опште болнице Параћин у новој 

календарској години, под условом да један од 

родитеља има пребивалиште на територији 

општине Параћин, односно боравиште ако је 

расељено лице са Косова и Метохије. 

Право се остварује на основу достављеног 

списка из Опште болнице Параћин. 

Надлежна управа је дужна да по службеној 

дужности прибави потребну документацију за 

оставривање права. 

Новогодишња поклон честитка се 

исплаћује једнократно родитељима беба у  
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износу који утврђује Председник општине 

Параћин на предлог Одељења за финансије и 

буџет, Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине 

Параћин, а у складу са буџетом општине за 

сваку буџетску годину. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 

Средства за финансирање права из члана 2. 

ове одлуке обезбеђују се у буџету општине 

Параћин.  

Родитељи могу остварити право на 

финансијску подршку у складу са чланом 2. ове 

одлуке по ступању на снагу ове одлуке.  

Родитељи могу оставрити право на 

финансијску подршку породици са децом која 

обухвата:  

1. бесплатан боравак трећег и сваког 

наредног детета у породици које борави у 

предшколској установи, 

2. новчана накнада за новорођене бебе и 

3. новогодишња поклон честитка за првих 

пет беба   

 

Члан 21. 

 

Корисник права из ове одлуке који пружи 

неистините или нетачне податке, или не пријави 

промене које утичу на губитак овог права, дужан 

је да надокнади штету у складу са законом. 

Корисник права из предходног става ове 

Одлуке који је због нетачних података изгубио 

право на финансијску подршку, дужан је да у 

року од 30 дана изврши повраћај средстава која 

су му уплаћена. 

Надлежна Управа доноси решење о 

укидању финансијске подршке из разлога који 

су утврђени у овом члану. 

 

Члан 22. 

 

Приликом одлучивања о правима 

корисника надлежна Управа примењује Закон о 

општем управном поступку. 

 

Члан 23. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о правима на помоћ породици са  

 

децом ("Службени лист општине Параћин" бр. 

20/18). 

Надлежна Управа код које се подносе 

захтеви за оставаривање финансијске подршке 

дужна је да сачини образац захтева на основу 

ког ће остварити права из ове одлуке. 

 

Члан 24. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Параћин".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-223 /2021-II  од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је 

члан 11. став 4. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Службени гласник РС“ бр 

113/17 и 50/18), члан 40. Статута општине 

Параћин („Службени лист општине Параћин“ бр 

22/18 и 4/19), и Одлука о буџету општине 

Параћин за 2021. годину („Службени лист 

општине Параћин“ бр 47/20) 

Одлука се доноси са циљем подстицања 

рађања и пружања веће подршке локалне 

самоуправе породицама са децом на територији 

Општине Параћин. 

__________________________________________ 

 

На основу чл.46. Закона о планирању и 

изградњи (,,Службени гласник РС,,, бр. 72/09, 

81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

– др. Закон и 9/20), чл.15. и 40. Статута општине 

Параћин (''Сл.лист општине Параћин'', бр.22/18, 

4/19), Скупштина општине Параћин, на седници 

одржаној дана 05.02.2021. године, донела је: 

  

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НА ПОТЕСУ ДРУМСКОГ МОСТА НА РЕЦИ 

ЦРНИЦИ, НА ТРАСИ УЛИЦЕ ЂУРАЂА 

БРАНКОВИЋА У ПАРАЋИНУ 
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Члан 1. 

 

Овом Одлуком одређује се израда Плана 

детаљне регулације на потесу друмског моста на 

реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића 

у Параћину, (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Граница Плана почиње од тачке А која 

представља пресек кп.бр. 5508/1 и западне 

границе кп.бр. 3262/3 одакле иде границом исте 

према северу до пресека са кп.бр. 3262/11 и 

прати њену границу са 3262/12 и даље прати 

границу 3262/12 са 3262/3 до јужне границе 

кп.бр. 5601/2 (река) и код кп.бр. 3264/1 скреће 

пратећи границу исте са 5601/2 (река) где сече 

кп.бр. 5601/2 (реку), до тачке пресека 5601/2 

(река) са 3303/4 и одатле прати границу реке са 

кп.бр. 3309/8 где скреће на север  до пресека 

границе парцеле 3309/5 , коју сече код кп.бр. 

3312, где са границом парцеле 3312, 3311 и 

3301/1 до 5511 (улица Стеве Писара). У тој 

тачки скреће на исток северном границом 

парцела 3310/1, 3309/4, 3309/6, 3308, ту скреће 

на југ пратећи границу кп.бр. 3308 са 3307/1 и  

3309/3 са 3307/1,  ту скреће на исток границом 

кп.бр. 3307/1 са 3265/2 до границе кп.бр. 3265/6 

и 3266/3, одакле прелази кп.бр 5601/2 (река) до 

границе исте са кп.бр. 3263/1 и прати границу 

парцела кп.бр. 3263/1, 3263/4, 3263/5 са 3261/1 

до 5508/1 и враћа се у почетну тачку А. 

Укупна површина у оквиру границе 

обухвата износи око 2.5 хектара. 

У случају неслагања граница, прецизне 

границе биће детаљно описане у Концепту 

Плана. 

 

Члан 3. 

 

Предмет израде Плана детаљне регулације 

је уређење подручја обухвата, сагласно 

потребама заштите од поплава и у складу са 

интервенцијама планираним кроз ,,Пројекат 

хитних радова заштите Параћина од великих 

вода реке Црнице“ 

Основни циљ израде Плана детаљне 

регулације је одрживи развој и функционисање 

овог дела насељеног места Параћин у складу са 

планском документацијом ширег обухвата и 

Пројектом хитних радова заштите Параћина од 

великих вода реке Црнице“  

 

Планом детаљне регулације формираће се  

плански основ који ће уз заштиту од поплава 

обезбедити и функционисање, затим изградњу и 

уређење подручја разраде у складу са Законом . 

Планом ће се дефинисати подручја јавних 

површина, правила и услови изградње, заштите, 

уређења и коришћења земљишта за све намене у 

складу са Изменом Плана генералне регулације 

насељеног места Параћин (''Сл. лист општине 

Параћин'' бр. 7/2018)  и условима надлежних 

институција. 

План детаљне регулације мора бити урађен 

у свему у складу са Законом о планирању и 

изградњи изградњи (,,Службени гласник РС,,, 

бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20)  као и са 

одредбама свих Закона који су комплементарни  

и осталом регулативом која третира појаве у 

простору. 

План детаљне регулације мора 

испоштовати  све прописе, нормативе и 

стандарде у области планирања, уређења и 

коришћења простора, дефинисати стратегију и 

приоритете, ефикасност и одговорност у области 

коришћења, управљања, заштите и уређења 

простора, усклађеност  развоја, као и 

унапређење животне средине. 

 

Члан 4. 

 

Садржину Плана треба да чине текстуални 

и графички део и обавезни прилози у аналогном 

и дигиталном облику. У складу са Законом о 

планирању и изградњи и подзаконским актима, 

саставне делове плана треба да чине правила 

уређења, правила грађења и графички део. 

Графички део урбанистичког плана израђује се 

према члану 32. Закона о планирању и изградњи 

на овереном катастарско-топографском, односно 

овереном топографском плану, односно 

овереном катастарском плану. Графички део 

планског документа чине дигиталне карте које 

се израђују у ГИС и CAD технолигији, те би их у 

складу са тиме требало испоручити на диску у 

неком од следећих формата: *.shp, *.mxd, *.dwg. 

План се израђује у 4 примерка. 
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Члан 5. 

 

За потребе израде Плана из чл. 1 ове 

Одлуке не ради се Извештај о стратешкој 

процени утицаја плана на животну средину, у 

складу са Мишљењем надлежног органа број 

501-5/2021- V-04. 

 

Члан 6. 

 

Саставни део Одлуке о изради Плана је 

Мишљење Комисије за планове донето на 49. 

редовној седници Комисије за планове одржаној 

дана 29.10.2020.године и Мишљење надлежног 

органа број 501-5/2021-V-04 о потреби израде 

Стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Члан 7. 

 

Рок за израду је 60 дана од избора 

oбрађивача Плана. Рок не обухвата време 

потребно за поступак усвајања Плана. 

 

Члан 8. 

 

Финансирање израде овог планског 

документа обезбедиће Управа за инвестиције и 

одрживи развој општине Параћин. 

Носиоца израде Плана одредиће Управа за 

инвестиције и одрживи развој општине Параћин. 

 

Члан 9. 

 

Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити 

у просторијама Одељења за урбанизам и 

имовинско правне послове, Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове општине Параћин, након оглашавања у 

дневном и локалном средству јавног 

информисања, у трајању у складу са Законом. 

 

Члан 10. 

 

План доноси Скупштина општине Параћин 

у складу са чл.35. Закона о планирању и 

изградњи (,,Службени гласник РС,,, бр. 72/09, 

81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

– др. Закон и 9/20). 

 

 

 

 

Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

Број:350-14/2021-II од 05.02.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА                                                                      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић,дипл.прав. 

__________________________________________ 

 

На основу чл.40 Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18, 

4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, 

на седници одржаној 05.02.2021. године, 

разматрала је Извештај о раду Председника 

општине Параћин за период 04.09.-31.12.2020. 

године, са Извештајем о извршењу финансијског 

плана у периоду од 04.09.2020. године до 

31.12.2020. године и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Председника 

општине Параћин за период 04.09.-31.12.2020. 

године, са Извештајем о извршењу финансијског 

плана у периоду од 04.09.2020. године до 

31.12.2020. године, број 400-152/2021-I од 

28.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-220/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл.40 Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18, 

4/19) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на  
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седници одржаној 05.02.2021. године, 

разматрала је Извештај о раду Општинског већа 

општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана у 

периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године, и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског 

већа општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана у 

периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године, број 400-125/2021-III од 

26.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-215/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

  

На основу чл.40 Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18, 

4/19) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 05.02.2021. године, 

разматрала је Извештај о раду Скупштине 

општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године, и 

донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Скупштине 

општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године, број 

400-159/2021-II од 29.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-224/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА                                      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________                                                

 

На основу чл.40 Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18, 

4/19) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 05.02.2021. године, 

разматрала је Извештај о раду са Извештајем о 

извршењу буџета Општинског 

правобранилаштва општине Параћин за 2020. 

годину и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

Извештајем о извршењу буџета Општинског 

правобранилаштва општине Параћин за 2020. 

годину, број ЈП.5/21 од 13.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-219/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40 Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

05.02.2021. године, разматрала је Извештај о 

раду Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине Параћин 

за 2020. годину, са Извештајем о извршењу  
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финансијског плана у периоду од 01.01.2020. 

године до 31.12.2020. године, и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана у 

периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године, број 400-107/2021-V-01 од 

22.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-216/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл.40. Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 05.02.2021.године, разматрала 

је Извештај о раду Управе за инвестиције и 

одрживи развој општине Параћин за 2020. 

годину, са Извештајем о извршењу финансијског 

плана у периоду од 01.01.2020. године до 

31.12.2020. године и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за 

инвестиције и одрживи развој општине Параћин  

за 2020. годину, са Извештајем о извршењу 

финансијског плана у периоду од 01.01.2020. 

године до 31.12.2020. године, број 400-126/2021-

VI-01 од 26.01.2021.године. 

 

II 

 

 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-217/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл.40 Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18, 

4/19) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 05.02.2021. године, 

разматрала је Извештај о раду Управе за 

пољопривреду и локални економски развој 

општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана у 

периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за 

пољопривреду и локални економски развој 

општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана у 

периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године, број 400-110/2021-VII-01 од 

22.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-218/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл.40. Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 05.02.2021.године, разматрала 

је Извештај о раду Управе за послове органа  
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општине, општине Параћин за 2020. годину, са 

Извештајем о извршењу финансијског плана у 

периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за 

послове органа општине, општине Параћин за 

2020. годину, са Извештајем о извршењу 

финансијског плана у периоду од 01.01.2020. 

године до 31.12.2020. године број 400-105/2021-

VII-01 од 22.01.2021.године. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-222/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу чл.40 Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' број 22/18, 

4/19) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 05.02.2021. године, 

разматрала је Извештај о раду Управе за 

друштвене делатности општине Параћин за 

2020. годину, са Извештајем о извршењу 

финансијског плана у периоду од 01.01.2020. 

године до 18.10.2020. године и донела 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Управе за 

друштвене делатности општине Параћин за 

2020. годину, са Извештајем о извршењу 

финансијског плана у периоду од 01.01.2020. 

године до 18.10.2020. године, број 400-104/2021-

VII-01 од 22.01.2021. године. 

 

II 

 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-221/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2021.годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

47/2020), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, 

на седници одржаној 05.02.2021.године,  донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на План и програм рада 

са Финансијским  планом  за 2021.годину 

установе  СРЦ ”Борац“ Параћин, који је усвојио 

Управни одбор установе  СРЦ”Борац“ Параћин 

на седници одржаној 28.12.2020. године, Одлукa  

број : 986. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-1963/2020-II од 05.02.2021 .године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 11. Одлуке о 

буџету општине Параћин за 2021.годину 

(«Службени лист општине Параћин» број 

47/2020), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, 

на седници одржаној 05.02.2021.године,  донела 

је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на План и програм рада 

са Финансијским  планом  за 2021.годину 

установе Позориште “Параћин“ у Параћину, 

који је усвојио Управни одбор установе 

Позориште “Параћин“ у Параћину на седници 

одржаној 05.01.2021. године, Одлукa  

број:4/2021. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-10/2021-II од 05.02.2021 .године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 

15/2016 и 88/2019) и чл.40. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Параћин, на седници одржаноj 

05.02.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Прву измену и 

допуну Програма пословања ЈП ''Дирекција за 

изградњу'' општине Параћин за 2021.годину са 

финансијским планом, односно трогодишњим 

програмом пословања за период 2021-2023. 

година,коју је донео Надзорни одбор ЈП 

''Дирекција за изградњу'' општине Параћин у 

Параћину на седници одржаној 02.02.2021. 

године Одлука број: 126-1/21. 

  

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број : 400-206/2021-II  од 05.02.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана  69. Закона о јавним 

предузећима став 1. тачка 3. («Службени 

гласник РС» 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 

1. тачка 10. Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' бр.22/2018 

и 4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, 

на седници одржаној 05.02.2021. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Параћин“ 

у Параћину о усвајању допуне Ценовника РЈ 

„Чистоћа и хигијена“ Јавног комуналног 

предузећа „Параћин“ број:2039/2 од 30.12.2020. 

године, који је донео Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Параћин“ у Параћину  на 

седници одржаној 30.12.2020. године Одлуком 

број 2047. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:38-2/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.прав 

__________________________________________ 

 

На основу  члана 21. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 83/2014- др.закон), 

члана  32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр.129/07, 82/14-

др.закон и 47/2018), члана 40. тачка 13. Статута 

општине Параћин (''Службени гласник РС'' 

бр.22/18 и 4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
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Параћин, на седници одржаноj 05.02.2021. 

године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на  Статут Туристичке 

организације општине Параћин 

 

I 

 

Даје се сагласност на Статут Туристичке 

организације општине Параћин, који је донео 

Управни одбор Туристичке организације 

општине Параћин на 7.седници седници 

одржаној 17.12.2020. године , Одлука број:564-I. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 110-44/2020-II  од  05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 

47/2018) и члана 40. став 1. тачка 16. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин», бр.22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

05.02.2021.године, констатовала је престанак 

функције и донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Новица Марковић 

функције члана Општинског већа, због поднете 

оставке. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 40. став 1. тачка 16. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин», бр. 22/2018 и 4/2019) којим је 

прописано је да Скупштина општине у складу са 

законом бира и разрешава председника Општине 

и на предлог председника Општине, бира 

заменика председника Општине и чланове 

Општинског већа и члану 78. став 4. Статута 

општине Параћин: «О поднетој оставци 

заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, председник Скупштине 

општине обавештава одборнике на почетку прве 

наредне седнице Скупштине општине.» Чланом 

47. став 1. Пословника Скупштине општине 

прописано је: «О поднетој оставци председника 

општине, заменика председника општине или 

члана Општинског већа се не отвара расправа, 

већ се престанак функције због поднете оставке 

само констатује, без гласања, тако што то чини 

председник Скупштине у име Скупштине.» 

Члан Општинског већа општине Параћин, 

Новица Марковић, изабран је на функцију члана 

Општинског већа општине Параћин на предлог 

председника општине Параћин решењем 

Скупштине општине Параћин број 013-136/2020-

II од 04.09.2020.године. Дана 02.02.2021.године, 

Новица Марковић је поднео оставку на место 

члана Општинског већа општине Параћин.   

Скупштина општине Параћин је на 

седници одржаној дана 05.02.2021.године 

констатовала престанак функције због поднете 

оставке на место члана Општинског већа, 

Новици Марковићу и на основу члана 78. став 4. 

Статута општине Параћин («Службени лист 

општине Параћин», бр.22/2018 и 4/2019) и члана 

47. став 1. Пословника Скупштине општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 1/2019 и 12/2019), донела решење како 

гласи у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-21/2021-II oд 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 
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На основу члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи  («Службени гласник РС», 

број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 67. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 22/2018 и 4/2019) и члана 39. Пословника 

Скупштине општине Параћин («Службени лист 

општине Параћин» број 1/2019, 12/2019 и 

33/2019), Скупштина општине Параћин, на 

седници одржаној 05.02.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Општинског већа општине 

Параћин 

 

I 

 

За члана Општинског већа општине 

Параћин бира се ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ из 

Параћина, ул.Марина Држића бр.10. 

Именовани ступа на дужност почев од 

наредног дана од дана доношења овог решења. 

 

II 

 

Мандат члана Општинског већа траје 

четири године. 

 

III 

 

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 

избору чланова Општинског већа (у даљем 

тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 

45. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС», бр. 129/2007, 83/2014 - 

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

је утврђено да «Општинско веће чине 

председник општине, заменик председника 

општине, као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које бира 

скупштина општине, на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од укупног 

броја одборника». Такође, чланом 67. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин» број 22/2018 и 4/2019) и чланом 39. 

Пословника Скупштине општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број  

 

1/2019, 12/2019 и 33/2019) утврђено је да 

Општинско веће чине председник општине, 

заменик председника општине и 9 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника, 

на период од четири године. Одредбама члана 

78. став 4. и 5 прописано је: «О поднетој оставци 

заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, председник Скупштине 

општине обавештава одборнике на почетку прве 

наредне седнице Скупштине општине. У случају 

из става 4. овог члана, председник Општине је 

дужан да на наредној седници Скупштине 

општине поднесе предлог за избор новог 

заменика председника Општине, односно члана 

Општинског већа.» 

Разлог за спровођење поступка избора 

члана Општинског већа општине Параћин, јесте 

тај што је један од чланова Општинског већа 

поднео оставку, која је констатована на седници 

Скупштине општине, те је донето решење о 

његовом разрешењу.  

Председник општине Параћин предложио 

је кандидата за члана Општинског већа општине 

Параћин и то Предрага Милошевића из 

Параћина, ул.Марина Држића бр.10. Кандидат за 

члана Општинског већа општине Параћин дао је 

писмену сагласност да прихвата  кандидатуру за 

члана Општинског већа општине Параћин. 

Избор члана Општинског већа општине 

Параћин извршен је на седници Скупштине 

општине Параћин, одржаној дана 05.02.2021. 

године. Поступак тајног гласања за члана 

Општинског већа спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања, изабрана на седници Скупштине 

општине Параћин јавним гласањем, у следећем 

саставу: Звонко Царевић, представник изборне 

листе «Александар Вучић – За нашу децу.», 

Снежана Глиговић, представник изборне листе 

«Социјалистичка партија Србије» и Ивана 

Шћепановић, представник изборне листе 

«Здрава прича – ти се питаш», која је након 

спорведеног гласања доставила Записник о 

утврђивању резултата гласања у коме је 

утврђено да је Предраг Милошевић тајним 

гласањем одборника изабран за члана 

Општинског већа, са 34 гласа одборника «за», 

односно, већином од укупног броја одборника. 

На основу напред изнетог и члана 78. став 

4. и 5. Статута општине Параћин («Службени  
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лист општине Параћин», бр.22/2018 и 4/2019) 

донето је решење како гласи у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-22/2021-II од 05.02.2021. године 

 

П Р Е Д С Е Д Н И Ц А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 51. и 

члана 44. Статута општине Параћин («Службени 

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

члана 100. Пословника Скупштине општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 1/2019, 12/2019 и 33/2019), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној 

дана 05.02.2021.године,  донела јe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

за 2021.годину 

 

I 

 

Образује се Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писаних понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

за 2021.годину у саставу: 

 

председник: Јелена Миловановић, дипл.правник  

из Параћина 

чланови Комисије: 

Далиборка Спасић, дипл.правник  из Параћина 

Миомир Марковић, дипл.економиста из 

Крежбинца 

Душан Мијајловић из Шавца 

Марко Ђокић из Чепура 

Љубиша Николић из Стубице 

Далибор Милојевић из Дреновца. 

 

II 

 

Задатак Комисије из тачке 1. овог решења 

је прикупљање пријава за јавну лицитацију, 

односно писаних понуда, спровођење поступка, 

вођење записника и давање предлога одлука о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у  

 

државној својини за 2021. годину Општинском 

већу и Скупштини општине Параћин. 

 

III 

 

Даном ступања на снагу овог решења, 

престаје да важи Решење о образовању Комисије 

за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2020.годину број 02-

55/2019-II од 06.05.2020. године. 

 

IV 

 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-13/2021-II од 05.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

_________________________________________ 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 51. и 

члана 44. Статута општине Параћин («Службени 

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

члана 100. Пословника Скупштине општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

број 1/2019, 12/2019 и 33/2019), а у вези са чл. 

61, 61а и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту («Службени гласник РС» број 

62/2006, 65/2008 - др.закон и 41/2009, 112/2015, 

80/2017 и 95/2018-др.закон), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

дана 05.02.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању  Комисије за израду годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у Општини Параћин 

за 2021. годину 

 

I 

 

Образује се  Комисија за израду годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у Општини Параћин 

за 2021.годину у саставу: 

председник Комисије:  
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Драгана Богдановић, дипл.инжењер 

пољопривреде из Параћина, ул.Пећска 1а и 

чланови Комисије: 

Ана Стевановић, дипл.економиста из Параћина,  

Славољуб Јовановић, инж.геодезије из 

Параћина, 

Мирослав Марковић из Буљана, 

Мирослава Радојковић из Доње Мутнице, 

Душица Станикић из Извора и 

Јелена Радуновић из Давидовца. 

 

II 

 

Задатак Комисије је да изради Предлог 

годишњег Програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у складу 

са одредбама чланова 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту, упутствима и 

Инструкцијом надлежног Министарства, 

прибави мишљење Комисије за давање 

мишљења коју образује председник општине, 

прибави писану сагласност Министарства на 

Предлог годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, као и да 

по истом поступку уколико буде потребно и 

изради Предлог измене и допуне Годишњег 

програма. 

Стручну обраду аката, других материјала, 

оранизационе и административне послове за 

Комисију обавља Управа за локални економски 

развој, јавне службе и друштвене делатности 

општине Параћин. 

 

III 

 

Комисија је дужна да Предлог годишњег 

програма изради и достави Скупштини на 

усвајање у року од 45 дана од дана образовања. 

 

IV 

 

Даном ступања на снагу овог решења, 

престаје да важи Решење о образовању  

Комисије за израду годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у Општини Параћин за 2020. годину, 

број 02-40/2020-II од 12.03.2020.године. 

 

V 

 

 

 

 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу општине 

Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02- 14/2021-II од 05.02.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

_______________________________________ 

 

На основу чланова 22. и 43. Пословника  

Скупштине општине Параћин (''Службени  лист 

општине Параћин'' број 1/2019, 12/2019 и 

33/2019), Скупштина општине Параћин, на 

седници одржаној дана 05.02.2021.године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење и 

утврђивање  резултата тајног гласања за избор 

члана Општинског већа Општине Параћин 

 

I 

 

Образује се Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања за избор 

члана Општинског већа Oпштине Параћин у 

саставу: 

 

1. Звонко Царевић, испред изборне листе 

«Александар Вучић – За нашу децу» 

2. Ивана Шћепановић, испред изборне листе 

«Здрава прича – ти се питаш» и 

3. Снежана Глиговић, испред изборне листе 

«Социјалистичка партија Србије». 

 

II 

 

 Председника бирају међусобно чланови 

Комисије. 

 

III 

 

Задатак Комисије је да припреми и 

спроведе тајно гласање за члана Општинског 

већа, а након гласања утврди резултат гласања и 

о томе сачини записник који потписују сви 

чланови Комисије. Председник Комисије је 

дужан да прочита записник и објави који  
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кандидат је изабран, односно да ниједан 

кандидат није изабран прописаном већином. 

Комисија спроводи поступак у складу са 

одредбама чланова 22. до 30. а у вези члана 43. 

Пословника Скупштине општине Параћин. 

 

IV 

 

Ово Решење објавити у ''Службеном листу  

општине Параћин''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

Број: 02-23/2020-II од 05.02.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

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 

26.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''4.јули'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''4.јули'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је 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: 400-123/2020-III од 26.01.2021. 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 

26.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''7.јули'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице '' ''7.јули'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је 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: 400-120/2020-III од 26.01.2021. 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 

26.01.2021. године, донело јe 
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Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Данково'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице '' ''Данково'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је 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: 400-124/2020-III од 26.01.2021. 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 

26.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Центар'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Центар'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је 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: 400-121/2020-III од 26.01.2021. 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 

26.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Бранко Крсмановић'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бранко 

Крсмановић'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

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: 400-122/2021-III од 26.01.2021. 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  
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(,,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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Бошњане'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бошњане'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-139/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Извор'' за 2021. годину 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Извор'' у  

 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-II од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-144/2020-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Буљане'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Буљане'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице Одлука број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-136/2021-III од 28.01.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 
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__________________________________________ 

 

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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Бусиловац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Бусиловац'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-138/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

 

 

 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Врапчане'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Врапчане'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-135/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Глождак'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Глождак'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 
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Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-134/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Дреновац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Дреновац'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-147/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Давидовац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице'' Давидовац'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице, Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-146/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Крежбинац'' за 2021. годину 

 

I 
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице 

''Крежбинац'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

донео Савет ове месне заједнице, Одлука број: 

01/2021-1 од  04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-151/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Плана'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Плана'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице, Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-149/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Ратаре'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Ратаре'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице, Одлука број: 01/2021-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-148/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 
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Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Рашевица'' за 2021. годину 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице'' Рашевица'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је 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: 400-145/2021-III од 28.01.2021. 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 

28.01.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Чепуре'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице''Чепуре'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је 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: 400-150/2021-III од 28.01.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Лешје'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Лешје'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-188/2021-III од 02.02.2021. 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  
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(,,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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Стубица'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Стубица'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-186/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Шавац'' 2021. годину 

 

I 

 

 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Шавац'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-187/2021-III од 02.02.2021. 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 02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Сињи Вир'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Сињи Вир'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-191/2021-III од 02.02.2021. године 
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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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Трешњевица'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице 

''Трешњевица'' у Параћину за 2021. годину, коју 

је донео Савет ове месне заједнице број: 01/21-1 

од  04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-183/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Шалудовац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице 

''Шалудовац'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

донео Савет ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-190/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Поточац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Поточац'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 
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Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-181/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Доње Видово'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Доње 

Видово'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

донео Савет ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-169/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Сикирица'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Сикирица'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-166/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Поповац'' за 2021. годину 

 

I 
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Поповац'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-184/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Горња Мутница'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Горња 

Мутница'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

донео Савет ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-172/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Својново'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Својново'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-180/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 
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Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Лебина'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Лебина'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-165/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Голубовац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Голубовац'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-168/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Клачевица'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Клачевица'' 

у Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-174/2021-III од 02.02.2021. 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  
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(,,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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Мириловац'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице 

''Мириловац'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

донео Савет ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-167/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Стрижа'' за 2021. годину 

 

I 

 

 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Стрижа'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-185/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Главица'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Главица'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-173/2021-III од 02.02.2021. године 
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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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Забрега'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Забрега'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-175/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Горње Видово'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Горње 

Видово'' у Параћину за 2021. годину, коју је 

донео Савет ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-189/2021-III од 02.02.2021. 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 

02.02.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Финансијски план 

прихода и расхода Месне заједнице 

''Текија'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

прихода и расхода Meсне заједнице ''Текија'' у 

Параћину за 2021. годину, коју је донео Савет 

ове месне заједнице број: 01/21-1 од  

04.01.2021.године. 

 

II 
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Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-182/2021-III од 02.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 46. Закона о локалној 

самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018), чл. 69. 

Статута општине Параћин (‘’Службени лист 

општине Параћин’’ 22/18, 4/19), члана 17. и 18. 

Одлуке о социјалној заштити (‘’Службени лист 

општине Параћин’’, број 47/2020) Општинско 

веће општине Параћин, на седници одржаној 

дана 28.01.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о висини износа субвенције комуналних услуга у 

2021. години 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ  висина износа за 

субвенцију у висини од 90% накнаде за 

комуналне услуге, изношења смећа и 

надокнађивање трошкова за утрошену воду на 

територији општине Параћин  за следећа лица : 

корисници најнижег законског износа 

минималне пензије који живе сами, 

корисници новчане социјалне помоћи, који 

ово право остварују код Центра за социјални рад 

''Параћин'', 

корисници права на додатак за туђу негу и 

помоћ, као и увећани додатак који ово право 

остварују искључиво преко Центра за социјални 

рад ''Параћин'', 

корисници инвалидско-борачке заштите, 

 

лица са сметњама у психофизичком 

развоју, 

појединац или породице које остварују 

приход до  износа  новчане сoцијалне помоћи у 

складу са Законом за месец који претходи 

месецу у коме се подноси захтев, 

 

 

као и радно способна лица без стварних прихода 

(према стручној процени Центра за социјални 

рад) уз могућностволонтирања. 

 

II 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ  висина износа за 

субвенцију у висини од 30% накнаде за 

надокнађивање трошкова за утрошену воду на 

територији општине Параћин за следећа лица: 

домаћинства корисници права на дечији  

додатак. 

 корисници туђе неге и помоћи  који 

остварују право преко пензијско-инвалидско 

осигурања, домаћинства чији се један члан  

налази на евиденцији незапослених код 

Националне службе за запошљавање 

домаћинства чији је један члан корисник 

пензије, без обзира на висину пензије. 

сва лица, као чланови домаћинства, која 

нису  обвезници  годишњег пореза на доходак 

грађана; 

 

III 

 

Висина наведених износа одређена је у 

складу са буџетом општине Параћин за 2021. 

годину. 

 

IV 

 

Решење о висини износа субвенције 

комуналних услуга у 2021.години које доноси 

Општинско веће примењиваће се од 

01.01.2021.године. 

 

V 

 

Решење објавити у ‘’Службеном  листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:  400-157/2021-III од 28.01.2021. год. 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ 

 

__________________________________________ 
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Нa oснoву члaнa 47. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и

jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-I - други закон и 

95/18), члана  86. став 2. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин", број: 22/18 и 

4/19), као и члана 10. став 2. Одлуке о организацији Општинских управа општине Параћин (''Службени 

лист општине Параћин'', број: 46/20), Општинско веће општине Параћин, на предлог вршиоца дужности 

Начелника 29.01.2021. године, усвојило je  

 

П Р A В И Л Н И К 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКИМ УПРАВАМА  И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

 

У обједињеном Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Функционери - постављена 

лица 
5 

Службеник на положају –  

I група 
3 раднa места 3 службеника 

Службеник на положају – II 

група 
3 раднa места 3 службеника 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 23 23 

Саветник 32 39 

Млађи саветник 16 17 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 4 4 

Виши референт 17 22 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 100 радних места 113 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 6 7 

Пета врста радних места 5 5 

Укупно: 11 радних места 12 намештеника 

 

Укупан број систематизованих радних места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове је 94+3 и то: 

 

2 службеника на положају,  

80 службеника на извршилачким радним местима  

12 на радним местима намештеника 

3 функционера 
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Укупан број систематизованих радних места у Управи за инвестиције и одрживи развој је 11 и то :  

2 службеника на положају  

9 службеника на извршилачким радним местима  

0 на радним местима намештеника 

 

Укупан број систематизованих радних места у Управи за локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности је 27 и то:  

2 службеника на положају  

25 службеника на извршилачким радним местима  

0 на радним местима намештеника 

 

Укупан број систематизованих радних места у Општинском правобранилаштву је 2+0 и то: 

2 функционера 

0 службеника на извршилачким радним местима  

0 на радним местима намештеника 

 

Члaн 1. 

 

 Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинским управама  и 

Општинском правобранилаштву општине Параћин, број: 110-47/2020-III oд 29.12.2020. гoдинe, мења се 

у делу: 

 

ГЛАВА II 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 

члан 16. обједињеног Правилника МЕЊА СЕ у делу: 

 

04 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

04-3 ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

Радно место: 

04-3-6 Послови бесплатне правне помоћи 

БРИШЕ СЕ 

Звање: саветник број службеника: 1  

 

СИСТЕМАТИЗУЈЕ СЕ НОВО РАДНО МЕСТО: 

04-3-6 Одлучилац о одобрaвању захтева Службе бесплатне правне помоћи 

Звање: саветник број службеника: 1 

 

Опис посла: службеник са дозволом за одлучивање о захтевима поднетим Служби за одобрење 

бесплатне правне помоћи, издатом од министарства за правосуђе, одлучује да ли подносилац захтева 

(тражилац услуге) испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи увидом у евиденције којима 

сам располаже или увидом у документацију која је поднета уз захтев или накнадно достављена; дужан је 

по службеној дужности, уз одобрење подносиоца захтева, да начини увид у податке о чињеницама 

неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; води 

евиденцију која садржи захтеве за одобравање бесплатне правне помоћи, решења која су донета о 

захтевима и решења о укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи, тј. утврђује број 

корисника права на бесплатну правну помоћ; копију евиденције подноси министарству за правосуђе као 

редован годишњи извештај до 31. јануара текуће године за претходну годину; прати законску и  
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подзаконску регулативу и друге прописе и предузима мере за ефикасније пружање правне помоћи 

грађанима; обавља и другe пoслoвe пo нaлoгу начелника Одељења, коме одговара за свој рад 

 

Услoви : стечено високо образовање правног смера, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, дозвола за одлучивање 

о захтевима о одобрењу бесплатне правне помоћи 

 

иза њега СИСТЕМАТИЗУЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО: 

04-3-7 Пружалац правне помоћи кориснику Службе бесплатне правне помоћи 

Звање: саветник број службеника: 1 

 

Опис посла: службеник пружа бесплатну правну помоћ корисницима Службе бесплатне правне 

помоћи састављањем тужби, захтева, предлога, молби, притужби, приговора, поднесака, жалби и других 

правних средстава или давањем правних савета грађанима; пружалац бесплатне правне помоћи, уписан у 

Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи, води евиденцију о пруженој бесплатној правној помоћи, o 

чему подноси Министарству надлежном за послове правосуђа редован годишњи извештај до 31. јануара 

текуће године за претходну годину; прати законску и подзаконску регулативу и друге прописе и 

предузима мере за ефикасније пружање правне помоћи грађанима; обавља и другe пoслoвe пo нaлoгу 

начелника Одељења, коме одговара за свој рад  

Услoви: стечено високо образовање правног смера, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 

 

06 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

06-4 ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Радно место: 

06-4-2 Комунални инспектор 

МЕЊА СЕ у делу БРОЈ СЛУЖБЕНИКА, тако да гласи: 

Звање: саветник број службеника: 3 

 

ГЛАВА III 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 18. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

 

У оквиру Управе за инвестиције и и одрживи развој општине Параћин образују се унутрашње 

организационе јединице за вршење сродних послова. 

Основна унутрашња организациона јединица је Служба. 

 

Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица могу 

се образовати Радне групе као уже организационе јединице. 
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Основне унутрашње јединице и организационе јединице унутар основних унутрашњих јединица 

 

Члан 19. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

 

Основне унутрашње организационе јединице су: 

Служба за инвестицијеСлужба за одрживи развој 

            

У оквиру основних организационих јединица образују се Радне групе као унутрашње организационе 

јединице, које се организују према пословима који захтевају непосредну повезаност и организациону 

посебност и то: 

У Служби за инвестиције: 

Радна група за капиталне инвестиције и финансије  

Радна група за јавне набавке 

 

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица 

 

Члан 21. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

 

Радом основних и ужих организационих јединица руководе:  

- начелник Службе 

- руководилац Радне групе 

 

ГЛАВА V 

 

OРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

члан 36. обједињеног Правилника МЕЊА СЕ у делу: 

 

02 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

02-2 ОДСЕК ЗА НАДЗОР НАД РАДОМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 

 

Радно место: 

02-2-6 Послови у области спорта 

МЕЊА СЕ у делу БРОЈ СЛУЖБЕНИКА, тако да гласи: 

Звање: виши референт број службеника: 2 

 

02-3 ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Радно место: 

02-3-1 Послови друштвене бриге о деци 

МЕЊА СЕ у делу БРОЈ СЛУЖБЕНИКА, тако да гласи: 

Звање: саветник број службеника: 1  

 

Радно место  

02-3-8 Администратор послова борачко инвалидске заштите 

БРИШЕ СЕ 

Звање: виши референт број службеника: 1  
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и уместо њега СИСТЕМАТИЗУЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО: 

02-3-8 Послови праћења и унапређења образовања и борачко инвалидске заштите 

Звање: саветник број службеника: 1  

 

Опис посла: пружа стручну помоћ корисницима у вези са остваривањем права из надлежности 

Одсека; прима и контролише документацију за потребе Комисије за доделу ученичких и студентских 

стипендија и за остваривање права на трошкове смештаја и интернатског боравка за ученике који 

похађају Школу за музичке таленте; прима и контролише документацију за студентске и ученичке 

домове, стипендије и кредите; прима, контролише, саставља и обрађује спискове за субвенционисани 

превоз ученика средњих школа; прима, контролише захтеве и пружа стручну помоћ корисницима права 

на борачку и инвалидску заштиту; прима захтеве и пружа стручну помоћ у вези са остваривањем права 

за стицање статуса енергетски угрожених купаца и обавља послове контроле њихове исправности. 

 

Услoви: стечено високо образовање техничког или друштвеног смера, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 

 

Члан  2. 

 

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: 110-21/2021-III oд 29.01.2021. гoдинe 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Председник 

Владимир Милићевић,дипл.инж.пољ. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 61. став 13. и 14. и члана 

69. став 4. Закона о буџетском систему систему 

("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020), члана 17. Одлуке о буџету 

општине Параћин за 2021. годину (''Службени 

лист општине Параћин'', бр. 47/2020) и захтева 

Управе за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности, бр.400-

158/2021-III од 29.01.2021. године Општинско 

веће општине Параћин на седници одржаној 

29.01.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о преносу средстава буџета које није могуће 

искористити у текућу буџетску резерву и 

распоред истих 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Параћин за 2021. годину, преносе се 

средства у текућу буџетску резерву са следеће 

апропријације и у износу: Раздео 7, глава 7.1  

Управа за локални економски развој, јавне  

 

службе и друштвене делатности, програм 0101, 

програмска активност 0101- 0001, функција 421 

– пољопривреда, извор финансирања 01, 

апропријација економске класификације 511000 

Зграде и грађевински објекти, 1.500.000 динара.  

Средства из става 1. ове тачке, у укупном 

износу од 1.500.000 динара, преносе се у текућу 

буџетску резерву у оквиру Раздела 5  Управа за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове, програмска активност 0602-0001, 

функција 130 – Опште услуге, апропријација 

економске класификације 499000 –   Средства 

резерве – текућа резерва и распоређују се  
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Управи за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности за израду 

пројектне документације, односно стратешких 

докумената  (издатак 511000  Зграде и 

грађевински објекти,   1.500.000 динара).   

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 7, глава 7.1  Управа за локални 

економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функција 130 – опште услуге, извор 

финансирања 01, нова апропријација економске 

класификације 511000  Зграде и грађевински 

објекти, тако да план средстава ове 

апропријације за 2021. годину износи 1.500.000 

динара.   

     О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије и буџет. 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу захтева Управе за локални 

економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности, у оквиру финансијског плана исте, 

код програма 0101, односно функције 421, 

умањују се средства на позицији економске 

класификације 511000, у износу од 1.500.000 

динара, из разлога што је у међувремену дошло 

до прецизирања активности ове управе, па се ова 

средства преусмеравају на нову позицију, 

односно на програм 0602, то јест функцију 130, 

на којој се опредељују средства за израду 

пројектне документације и стратешких 

докумената (економска класификација 511000 

Зграде и грађевински објекти). 

Пренос наведених средстава у текућу буџетску 

резерву, у укупном износу од 1.500.000 динара, 

не угрожава утврђене приоритете у буџету.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400 -162/2021 - III  од 29.01.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ. 

__________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 56. став 4 Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

jeдиницама локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-I – 

др. закон, 95/2018), члана 69. став 1. тачка 12. и 

члана 84. став 2. Статута општине Параћин („Сл. 

лист општине Параћин“, 22/18 и 4/19), члана 31. 

Одлуке о организацији општинских управа 

општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

бр. 46/2020) и члана 7. тачка 12. и члана 23. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

бр.36/2020), Општинско веће општине Параћин, 

дана 02.02.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА 

УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

I 

 

ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ, дипломирани 

економиста из Параћина, ПОСТАВЉА СЕ за 

вршиоца дужности Начелника Управе за 

инвестиције и одрживи развој општине Параћин, 

почев од 03.02.2021. године, до постављења 

Начелника Управе по спроведеном јавном 

конкурсу, а најдуже 90 дана. 

 

II 

 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Параћин“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 56. став 4 Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

jeдиницама локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 113/2017-I – др. 

закон и 95/2018) којим је прописано да: ''У 

случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај, статус вршиоца 

дужности може се продужити најдуже још три 

месеца'', тако да је Општинско веће, на основу  
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напред наведеног, донело Решење као у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-20/2021-III од 02.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић. дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

број 129/07, 18/14- други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 9. 

Статута општине Параћин (''Службени лист 

општине Параћин број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 

и 17/14) и члана 11. Одлуке о објављивању аката 

у Службеном листу општине Параћин 

(''Општински службени гласник'' 10/05), 

Председник општине доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању редакције «Службеног листа 

општине Параћин» 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ редакција «Службеног листа 

општине Параћин» у следећем саставу: Главни и 

одговорни уредник 

- мр Саша Јевтић,  

чланови редакције: 

-Јелена Костић, 

-Ирена Петровић, 

-Емил Михајловић. 

  

II 

 

Главни и одговорни уредник : 

 

 

Главни и одговорни уредник стара се о 

уредном и благовременом излажењу Службеног 

листа, одређује садржину у датум излажења 

сваког броја Службеног листа, врши контролу 

садржине и квалитета сваког одштампаног броја 

пре његовог достављања претплатницима. 

Главни и одговорни уредник може да 

обустави, односно забрани дистрибуцију броја 

Службеног листа ако је прелом тог броја 

неправилно извршен, ако садржи више 

штампарских грешака које мењају смисао текста  

 

или ако је објављен акт за који није одредио да 

се објави у том броју. 

 

III 

 

Редакција : 

 

Редакција врши коректуру, лектуру и 

техничку обраду текста «Службеног листа 

општине Параћин». 

 

IV 

 

Административне и техничке послове 

редакције «Службеног листа општине Параћин» 

обавља Одељење за скупштинске и нормативне 

послове Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине 

Параћин. 

 

V 

 

Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи решење о именовању редакције 

«Службеног листа општине Параћин» број: 02-

339/2016-01-I од 08.12.2016. године. 

 

VI 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-18/2021-I од 28.01.2021. 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), Споразума о заједничким 

активностима на реализацији пројекта ''Подршка 

управљању ризиком од елементарних непогода-

систем свеобухватног раног упозорења'' број. 

400-980/2019-И од 15.08.2019.године 

закљученим између Канцеларије за управљање 

јавним улагањима и Општине Параћин и  
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Уговора о подршци и одржавању система за 

интегрисано управљање ванредним ситуацијама 

(ДРИС-СИУВС), закљученим између Развојно 

Иновациог Система и општине Параћин бр. 400-

92/2021-I од 19.01.2021. године, Председник 

општине Параћин донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Радне групе 

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Радна група за реализацију 

уговора на развоју и одржавању софтверске 

апликације система за интегрисано управљање 

ванредним ситуацијама (ДРИС-СИУВС),  (у 

даљем тексту: Радна група). 

 

II 

 

У  Радну групу именују се: 

 

- За руководиоце  Радне групе, задужене за 

комуникацију са Развојно Иновационим 

Системом : 

 

Саша Ружић, члан Општинског већа и 

Дејан Миладиновић, члан општинског већа 

 

- За чланове Радне групе: 

 

Маријан Дикић, систем администратор, 

Одсек за информатику, Управа за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове, 

задужен да врши ажурирање података у 

софтверској апликацији 

Зоран Вићић, послови припрема за одбрану 

и ванредних ситуација, Управа за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове, 

задужен за достављање података неопходних за  

 

рад  софтверске апликације као и контролу 

извршења уговора. 

 

II 

 

Задатак радне групе је да : 

врши редовну комуникацију са Развојно 

Иновационим Системом  

ажурно води/доставља податке садржане у 

софтверској апликацији и брине о адекватном 

одржавању апликације пословно и технички да  

 

је користи у складу са споразумом и горе 

наведеним уговором. 

 

III 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-19 /2021-I  од 28.01.2021. 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. 400-211/2021-V-01 од 04.02.2021. 

године, Председник општине Параћин доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

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 инвестиције и одрживи развој, 

средства у укупном износу од 238.000,00 динара 

на име: – измиривања обавеза према 

Регионалном центру за управљање комуналним 

отпадом Регион Краљево д.о.о. за 2019. и 2020. 

годину. 

Средства из тачке 1. овог решења, 

распоређују се на апропријације  у оквиру   

раздела 6,  Управа за инвестиције и одрживи 

развој, програм 1102, програмска активност 1102 

– 0003, функција 510 – Управљање отпадом, 

извор финансирања 01, нова економска 

класификација 451000  Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама  
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– Регионални центар за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'', тако да укупан план 

средстава ове апропријације за 2021. годину 

износи 238.000 динара.  

О реализацији овог решења стараће се Одељење 

за финансије и буџет. 

 

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 

Председику општине предлогом, којим тражи 

додатна средства у износу од 238.000,00 динара 

на име: – измиривања обавеза према 

Регионалном центру за управљање комуналним 

отпадом Регион Краљево д.о.о. за 2019. и 2020. 

годину. 

Решавајући по поднетом захтеву, у складу 

са датим предлогом Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове, бр. 400-211/2021- V-01 од 04.02.2021. 

године, донета је одлука као у изреци овог 

решења.   

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400 - 214/2021- I  од 04.02.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 2. и 61. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 19. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. 

годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 

47/2020), и захтева Предшколске установе 

''Бамби'' Параћин, бр. -,  од  06.012021. године 

Начелник  Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О  ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈА 

 

Из средстава утврђених Одлуком  о буџету 

општине Параћин за 2021. годину, за извор 

финансирања 15, мењају се следеће 

апропријације: раздео 7,  Управа за локални 

економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности  глава 7.5   Предшколска установа 

''Бамби'' Параћин, програм 2001, програмска 

активност 2001 – 0001, функционална 

класификација  911  предшколско образовање, 

економска класификација 426000 Материјал, 

износ ''1.200.000'' мења се износом ''1.075.000''; 

уводи се нова апропријација економске 

класификације 465000 Остале донације, дотације 

и трансфери, у износу од  125.000 динара. 

 

Одлуку објавити у  ''Службеном  листу  

општине Параћин''. 

 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, 

СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 400 - 38/2021-V-01  од  26.01.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

мр Саша Јевтић, дипл. инж. грађ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 2. и 61. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 19. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. 

годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 

47/2020), и захтева Управе за инвестиције и 

одрживи развој, бр. 400-113/2021-VI-01,  од  

22.01.2021. године Начелник  Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове доноси 

 

ОДЛУКУ 

О  ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈА 

 

Из средстава утврђених Одлуком  о буџету 

општине Параћин за 2021. годину, за извор  
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финансирања 15, мењају се следеће 

апропријације: раздео 6  Управа за инвестиције и 

одрживи развој, програм 1101, програмска 

активност 1101-0003, функционална 

класификација 620 развој заједнице, економска 

класификација 423000 Услуге по уговору, износ 

''8.800.440''  мења се износом ''2.350.000'';  уводи 

се нова економска класификација 512000 

Машине и опрема, у износу од 6.450.440 динара.  

 

Одлуку објавити у  ''Службеном  листу  

општине Параћин''. 

 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, 

СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 400-114/2021-V-01 од 27.01.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ, 
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