СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 17

25.02.2021.
Цена 300 динара

На основу члана 79. и члана 92. 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 40.
Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број: 22/2018 и 4/2019) и
сагласности Државне ревизорске институције,
бр. 037-413/2021-04 од 05.02.2021. године,
Скупштина општине Параћин је на седници
одржаној 25.02.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Параћин за 2020. годину
Члан 1.
Доноси се Одлука о ангажовању екстерне
ревизије Завршног рачуна буџета општине
Параћин за 2020. годину.
Члан 2.
Екстерну ревизију Завршног рачуна
буџета општине Параћин за 2020. годину, уз
сагласност Државне ревизорске институције, а
на основу ове одлуке, може да обави лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-292/2021-II од 25.02.2021. године

Број 4
Излази по потреби

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл. правник
Образложење
Чланом 79. 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) предвиђено је да завршни
рачун буџета локалне заједнице, поред других
елемената, садржи и извештај екстерне ревизије.
Чланом 92. став 3. истог закона одређено
је да екстерну ревизију врши Државна
ревизорска институција у складу са законом
којим се уређује надлежност Државне
ревизорске институције.
Изузетно, од става 3. овог члана, екстерну
ревизију буџета локалних власти, може, уз
сагласност Државне ревизорске институције, на
основу одлуке скупштине локалних власти, да
обави и лице које испуњава услове за обављање
послова ревизије финансијских извештаја
прописане
законом
којим
се
уређује
рачуноводство и ревизија (став 4. члана 92.).
Државна ревизорска институција је
својим актом, бр. 037-413/2021-04 од 05.02.2021.
године, дала сагласност да екстерну ревизију
Завршног рачуна буџета општине Параћин за
2020. годину обави друго лице које испуњава
услове
за
обављање
послова
ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Из горе наведених законских обавеза,
општина Параћин доноси Одлуку о ангажовању
екстерне ревизије Завршног рачуна буџета
општине Параћин за 2020. годину.
__________________________________________
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На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02.2021.године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
Овом Одлуком Фудбалском клубу «СФС Борац»
Параћин
утврђује
се
статус
спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.
Члан 2.
Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се
Фудбалском клубу «СФС Борац» Параћин за
буџетску 2021. годину.
Члан 3.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.
Члан 4.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.
Члан 5.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-10/2021-II од 25.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02.2021.године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
Овом
Одлуком
Фудбалском
клубу
«Јединство» Параћин утврђује се статус
спортске организације од посебног значаја за
општину Параћин.
Члан 2.
Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се
Фудбалском клубу «Јединство» Параћин за
буџетску 2021. годину.
Члан 3.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.
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Члан 4.

Члан 3.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.

Члан 5.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.
Члан 6.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-11/2021-II од 25.02.2021.године

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.
Члан 5.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02. 2021.године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
Овом Одлуком Oдбојкашком клубу
«Борац» Параћин утврђује се статус спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.
Члан 2.
Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се
Oдбојкашком клубу «Борац» Параћин за
буџетску 2021. годину.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-12/2021-II од 25.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02. 2021.године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

_

_4

Члан 1.

__________________________________________

Овом Одлуком Aeро клубу «Наша крила»
Параћин
утврђује
се
статус
спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.

На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02.2021.године
донела је

Члан 2.
Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се Aeро
клубу «Наша крила» Параћин за буџетску 2021.
годину.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Члан 3.

Члан 1.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.

Овом Одлуком Кошаркашком клубу
“Параћин“ утврђује се статус спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.

Члан 4.

Члан 3.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.

Члан 5.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.

Члан 2.
Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се
Кошаркашком клубу “Параћин“ за буџетску
2021. годину.

Члан 6.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-13/2021-II од 25.02.2021.године

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.
Члан 5.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница

25.02.2021.
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Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.
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Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.

Члан 6.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-14/2021-II од 25.02.2021.године

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.
Члан 5.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02.2021.године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
Овом
Одлуком
Рукометном
клубу
«Параћин» утврђује се статус спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.
Члан 2.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-15/2021-II од 25.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић,дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02.2021.године
донела је

Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се
Рукометном клубу «Параћин» за буџетску 2021.
годину.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Члан 3.

Члан 1.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.

Овом
Одлуком
Фудбалском
савезу
општине Параћин утврђује се статус спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.
Члан 2.

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4
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Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се
Фудбалском савезу општине Параћин за
буџетску 2021. годину.
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.

Члан 3.
Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.

Овом Одлуком Савезу за школски спорт
општине Параћин утврђује се статус спортске
организације од посебног значаја за општину
Параћин.
Члан 2.
Статус спортске организације од посебног
значаја за општину Параћин одређује се Савезу
за школски спорт општине Параћин за буџетску
2021. годину.
Члан 3.

Члан 4.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке не може донети статут и одлуку о
статусној промени без претходне сагласности
Скупштине општине Параћин.
Скупштина општине Параћин одређује
представнике локалне самоуправе у спортској
организацији из члана 1. ове Одлуке.
Спортска организација из члана 1 ове
Олуке дужна је да Скупштини општине Параћин
подноси годишњи Извештај о раду са
финансијским извештајем.

Члан 6.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке дужна је да ангажује екстерну ревизију
о завршном рачуну и да наведени Извештај
ревизије достави Скупштини општини Параћин.
Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-16/2021-II од 25.02.2021.године

Члан 5.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

Спортска организација из члана 1. ове
Одлуке је дужна да усклади своје акте са овом
Одлуком у року од 30 дана.

На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту («Службени гласник Републике Србије»,
број 10/16), члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» бр.22/18 и 4/19) Скупштина општине
Параћин на седници одржаној 25.02.2021.године
донела је

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Параћин».

25.02.2021.

_

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:66-17/2021-II од 25.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
Образложење
Правни основ за доношење ових Одлука o
утврђивању статуса спортске организације од
шпосебног значаја садржан је у члану 137. став
1. тачка 8. Закона о спорту («Службени гласник
Републике Србије», број 10/2016) којим је
регулисано да „Јединица локалне самоуправе
утврђује које су организације у области спорта
из става 1. тачка 8) овог члана од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе,
сходном применом критеријума прописаних
чланом 120. став 3. овог закона и на основу
категоризације организација у области спорта у
јединици локалне самоуправе и Програма
развоја спорта у јединици локалне самоуправе”
као и у члану 52. став 4. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Параћин („Службени
лист општине Параћин” број 14/2017).
У складу са чл. 106. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.1/2019, 12/2019 и 33/2019),
Општинско Веће је утврдило предлоге
наведених одлука и предлаже Скупштини
општине Параћин да уврсти у дневни ред
наредне седнице: Предлог Одлуке о утврђивању
статуса спортске организације од посебног
значаја, Фудбалском клубу ''СФС Борац''
Параћин, Предлог Одлуке о утврђивању статуса
спортске организације од посебног значаја,
Фудбалском клубу ''Јединство'' Параћин,
Предлог Одлуке о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Одбојкашки
клуб "Борац" Параћин, Предлог Одлуке о
утврђивању статуса спортске организације од
посебног значаја, Аеро клубу "Наша крила"
Параћин, Предлог Одлуке о утврђивању статуса
спортске организације од посебног значаја,
Кошаркашком клубу ''Параћин'' Параћин,
Предлог Одлуке о утврђивању статуса спортске
организације од посебног значаја, Рукометни
клуб "Параћин" Параћин, Предлог Одлуке о
утврђивању статуса спортске организације од

_7

посебног значаја, Фудбалском савезу општине
Параћин и Предлог Одлуке о утврђивању
статуса спортске организације од посебног
значаја, Савезу за школски спорт општине
Параћин.
__________________________________________
На основу члана 20. Закона о Црвеном
крсту Србије ('' Службени гласник Републике
Србије '', бр. 107/2005) и 40. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.
22/18 и 4/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 25.02.2021.
године, донела је
OДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Финансијски Извештај и
основне информације о ефектима финансијске
подршке Скупштине општине Параћин на
реализацији програмских активности Црвеног
крста Параћин у 2020. години, који је усвојио
Управни одбор Црвеног крста Параћин на
седници одржаној 18.02.2021. године, Одлука
број : 37/02/1.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-288/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18) и члана 40. став 1 тачка 56. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број: 22/2018 и 4/2019), Скупштина
општине Параћин је на седници одржаној
25.02.2021. године, донела

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

_

ОДЛУКУ
о сарадњи општине Параћин са удружењем
грађана «Национална алијанса за локални
економски развој» (НАЛЕД)
Члан 1.
Доноси се Одлука о сарадњи општине
Параћин са удружењем грађана «Национална
алијанса за локални економски развој» (НАЛЕД)
и приступању чланству, у интересу општине
Параћин и њених грађана.
Члан 2.
Као члан овог удружења Општина Параћин
ће првенствено узети активно учешће:
- у савезима који послују у оквиру НАЛЕДа и то: у Савезу за животну средину и Савезу за
храну и пољопривреду и
- у програму цертификације општина и
градова по мери привреде у југоисточној Европи
(BFC SEE).
У циљу јачања капацитета општине
Параћин за подстицање локалног економског
развоја односно побољшања услова за
инвестирање, повећање продуктивности и
конкурентности локалних привредних субјеката
уз помоћ локалне самоуправе, општина Параћин
ће користити и остала права и погодности из
категорија „Лидери“ и „Плус“ утврђених
Правилником о чланарини коју је донео Управни
одбор НАЛЕД-а дана 21.децембра 2018.године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-289/2021 - II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл. правница
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
сарадњи општине Параћин са удружењем
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грађана «Национална алијанса за локални
економски развој» (НАЛЕД) садржан је у
одредбама члана 13. став 5. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члана
136. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', број: 22/2018 и 4/2019 којим
је прописано да органи јединица локалне
самоуправе могу сарађивати са удружењима,
хуманитарним
организацијама
и
другим
организацијама, у интересу јединице локалне
самоуправе и становника са свог подручја.
Одредбама члана 40. став 1 тачка 56. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број: 22/2018 и 4/2019) је прописана
надлежност Скупштине општине да одлучује о
сарадњи и удруживању са градовима и
општинама, удружењима, хуманитарним и
другим организацијама.
Општина Параћин ће првенствено узети
активно учешће:
- у савезима који послују у оквиру НАЛЕДа и то: у Савезу за животну средину и Савезу за
храну и пољопривреду и
- у програму цертификације општина и
градова по мери привреде у југоисточној
Европи.
У циљу јачања капацитета општине
Параћин за подстицање локалног економског
развоја односно побољшања услова за
инвестирање, повећање продуктивности и
конкурентности локалних привредних субјеката
уз помоћ локалне самоуправе, општина Параћин
ће користити и остала права и погодности из
категорија „Лидери“ и „Плус“ утврђених
Правилником о чланарини коју је донео Управни
одбор НАЛЕД-а дана 21.децембра 2018.године.
Из разлога благовременог приступања
процесу цертификације општина и градова, а у
складу са чланом 196. Устава Републике Србије,
којим је прописано да закони и други општи
акти ступају на снагу најраније осмог дана од
дана објављивања и могу да ступе на снагу
раније само ако за то постоје нарочито
оправдани разлози, утврђени приликом њиховог
доношења, ова одлука ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине
Параћин“.
__________________________________________

25.02.2021.
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На основу члана 205. Пословника
Скупштине општине Параћин («Службени лист
општине Параћин» број 1/2019, 12/2019 и
33/2019), Скупштина општине Параћин, на
седници одржаној дана 25.02.2021.године,
донела је
Аутентично тумачење одредаба Одлуке о
финансијској подршци породици са децом
(„Службени лист општине Параћин“ бр. 3/2021)
I
Одредбе члана 8. и 9. Одлуке о
финансијској подршци породици са децом
(„Службени лист општине Параћин“ бр. 3/2021)
гласе:
«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.»
Ове одредбе се искључиво тумаче тако што отац
детета треба да испуни бар један
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од услова наведених у члану 9. а не
кумулативно све услове, док се услов наведен у
члану 9. став 1. алинеја 4. односи на мајку која
нема пребивалиште или боравиште на
територији општине Параћин, односно, има
пребивалиште или боравиште краће од три
године пре подношења захтева оца за
оставаривање права на новчану помоћ.
II
Одредбa члана 14. Одлуке о финансијској
подршци породици са децом („Службени лист
општине Параћин“ бр. 3/2021) гласи:
«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.»
Ова одредба се тумачи на начин да не
искључује примену члана 9. Закона о општем
управном поступку којима је прописано начело
делотворности и економичности поступка како
би се поступак водио без одуговлачења и уз што
мање трошкова по странку и другог учесника у
поступку, али тако да се изведу сви докази
потребни за правилно и потпуно утврђивање
чињеничног стања. Орган је дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује, а од
странке треба да тражи исправе потребне за
њену идентификацију и документа из којих се
утврђују чињенице о којима се не води службена
евиденција.
III
Ово аутентично тумачење објавити у
«Службеном листу општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-291/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница

25.02.2021.
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што су чекали нову одлуку, а ступањем на снагу
На основу члана 32. став 1. тачка 6.
важеће Одлуке престала је да важи предходна
Закона о локалној самоуправи ('' Службени
Одлука. Овом изменом и допуном прецизира се
гласник Републике Србије '', бр. 129/07, 83/14
остваривање права на новчану помоћ на тај
–др. закон, 101/16-др. закон, 47/2018) и члана
начин што се оставља да важи члан 8. старе
40. став 1. тачка 6. Статута општине Параћин
Одлуке како би родитељи деце рођене до
(''Сл. Лист општине Параћин'', бр.22/2018,
31.12.2020. године могли да остваре право на
4/2019) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
новчану накнаду по старој Одлуци пошто
на
својој
седници
одржаној
дана
важећа Одлука чланом 7. обухвата децу која су
25.02.2021.године донела је :
рођена од 01.01.2021. године.
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом („Сл. лист општине
Параћин“ бр. 3/2021)
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци
породици са децом („Сл. лист Општине
Параћин“ бр. 3/2021) у прелазним и завршним
одредбама мења се члан 23. тако што се након
првог става додаје зарез и текст : „осим члана 8.
који ће важити за сву децу рођену у претходној
години закључно са 31.12.2020. године.“
Па сада члан 23. став 1. гласи :
„Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о правима на помоћ породици са
децом ("Сл. лист општине Параћин" бр. 20/18),
осим члана 8. који ће важити за сву децу рођену
у претходној години закључно са 31.12.2020.
године.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број :400-290/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл. правница
__________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр129/07, 83/14- др. закон и 47/18) и
члана 40. Статута општине Параћин («Службени
лист општине Параћин» број22/2018 и 4/2019),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
Параћин,
на
седници одржаној 25.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Модел Анекс I Уговора
о обезбеђивању средстава за вршење
оснивачких права за 2021. годину између
Општине Параћин и Центра за социјални рад «
Параћин» у Параћину

Члан 2.
I
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Параћин“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 7. став 1. важеће Одлуке
предвиђено је да ова Одлука важи за децу која су
рођена у овој календарској години. Ступањем на
снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
правима на помоћ породици са децом ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 20/18). Изменом и
допуном важеће Одлуке признаје се право
родитељима који нису поднели захтев
предвиђеним чланом 8. за остваривање права на
материјалну помоћ за новорођене бебе чији је
рок годину дана од рођења детета, из разлога

Даје се сагласност на Модел Анекс I
Уговора о обезбеђивању средстава за вршење
оснивачких права
за 2021. годину између
Општине Параћин и Центра за социјални рад
«Параћин» у Параћину.
- Општина Параћин, Параћин ул. Томе
Живановића бр.10, Матични број:07184654,
ПИБ:100876853,
коју
заступа
Владимир
Милићевић, председник општине и
- Центар за социјални рад «Параћин» у
Параћину, ул. Крагујевачка
бр.4, Матични
број:07301278, ПИБ:100876087, кога заступа
Александра
Антић,
вршилац
дужности
директора.

25.02.2021.
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Овлашћује
се
председник
општине
Владимир Милићевић да потпише Анекс I
Уговора о обезбеђивању средстава за вршење
оснивачких права
за 2021. годину између
Општине Параћин и Центра за социјални рад «
Параћин» у Параћину.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-293/2021-II од 25.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:463-3/2021-II
Датум: 25.02.2021.године
Параћин
Томе Живановића 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 25.02.2021.године,
решавајући по захтеву Ћосић (Радоје) Соње из
Параћина улица Подгоричка бр.6,
против
противника предлагача Општине Параћин, коју
заступа Правобранилац општине Параћин, ради
отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини путем непосредне погодбе, на основу
члана 100. став 1. тачка 6б) Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09,
81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013, 132/2014,
145/2014, 83/2018,31/2019 и 9/2020), члана
136.став 1. и 137.став 1. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник РС''
бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење),
члана 10. став 1. Одлуке о грађевинском
земљишту (''Службени лист општине Параћин''
број 19/2017 и 4/2018) и члана 40. тачка 37.
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Статута општине Параћин ("Службени лист
општине Параћин" бр. 22/18 и 4/2019), донела
јe
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине
Параћин непосредном погодбом и преноси у
својину прибавиоцу Ћосић (Радоје) Соњи из
Параћина улица Подгоричка бр.6, уз накнаду, по
праву прече куповине ради озакоњења
бесправно
саграђеног
објекта,
следећa
непокретност:
- 4/318 дела поседа у јавној својини Општине
Параћин на кат.парц.бр. 3273 КО Параћин-град,
а која парцела је у ЛН 6879 КО Параћин-град
уписана као приватна својина Ћосић (Радоје)
Соње из Параћина улица Подгоричка бр.6 са
делом поседа од 313/318, јавна својина Општине
Параћин са делом поседа од 4/318 и приватна
својина Костић (Милоје) Верославе из Параћина
улица Подгоричка 4, са делом поседа од 1/318.
2. Укупна цена дела од 4/318 у јавној својини
Општине Параћин из тачке 1. овог решења
износи
21.198,00
динара
(словима:двадесетједнахиљадастодеведесетосам
динара) коју је
прибавилац Ћосић Соња,
Параћин дужна да уплати једнократно на рачун
буџета Општине Параћин у року од 15 дана од
дана достављања решења, а најкасније до
закључења уговора.
3. Обавезује се прибавилац Ћосић (Радоје) Соњa
из Параћина улица Подгоричка бр.6 да у року од
30 дана од дана доношења решења закључи
уговор са Општином Параћин, Управом за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове – Одељењем за урбанизам и имовинско
правне послове.
4. Овлашћује се
начелник Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове Управе
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове за потписивање уговора из тачке 3.
решења.
5. Уколико прибавилац у року од 15 дана од
достављања овог решења а најкaсније до
закључења уговора у року из тачке 3. овог
решења не изврши уплату купопродајне цене из
тачке 2. овог решења, или не закључи Уговор из
тачке 3. овог решења, решење се ставља ван
снаге.
Образложење

25.02.2021.
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Одељењу за урбанизам и имовинско
правне послове Ћосић (Радоје) Соња из
Параћина улица Подгоричка бр.6 дана
05.01.2021.године поднела је захтев заведен под
бројем
463-1/2021-V-04
за
прибављање
непосредном погодбом реалног дела од 4/318 у
јавној својини Општине Параћин на кп.бр. 3273
КО Параћин-град, с обзиром да је власник
предметне парцеле са делом поседа од 313/318
на којој је саградила породичну стамбену зграду
за
коју
је
у
току
поступак
легализације/озакоњења у предмету бр.бр.3514058/2010-04 од 11.03.2010.године, а у оквиру
кога је потребно решити имовинско правне
односе на кат.парцели бр.3273 КО Параћин-град.
У поступку пре доношења решења,
поступајући орган је по службеној дужности
прибавио Обавештење Одељења за урбанизам и
имовинско правне послове бр. 353-службено/21V-04 од 18.01.2021.године из кога произилази да
се предметна парцела налази у обухвату Планa
генералне регулације насељеног места Параћин
("Службени лист општине Параћин" бр.10/2011
и 7/2018), изван површина јавне намене, у
грађевинском реону насељеног места Параћин
(основна намена: становање високе густине).
Даље је поступајући орган прибавио
обавештење Пореске управе – Групе за контролу
издвојених активности малих локација –
Параћин
број:
077-464-08-00001/2021
од
11.01.2021.године којим је одређена тржишна
вредност за кп.бр.3273 КО Параћин-град у
износу од 5.299,50 динара по м2.
Увидом у препис ЛН 6879 КО Параћинград утврђује се да су на кат.парц.бр. 3273 КО
Параћин-град површине 3,18ари са правом
својине уписани Ћосић (Радоје ) Соња из
Параћина улица Подгоричка бр.6 са делом
поседа од 313/318, Општина Параћин са делом
поседа од 4/318 и Костић (Милоје) Верослава
из Параћина улица Подгоричка 4, са делом
поседа од 1/318.
На усменој расправи одржаној дана
18.01.2021.године, Верослава Костић, власник
1/318 дела предметне парцеле, се након уручења
захтева, изјаснила у својству имаоца права прече
куповине да није заинтересована да по
понуђеној процени Пореске управе од 5.299,50
динара по м2 и било којој другој цени купи део
Општине Параћин од 4/318 уз образложење да је
подносилац захтева већински власник парцеле и
да је сагласна да Ћосић Соња прибави део у
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јавној својини Општине Параћин и озакони
саграђен објекат на парцели, а Ћосић Соња је
остала при захтеву за прибављање дела кат
парц.бр.3273 КО Параћин-град од 4/318 у јавној
својини општине Параћин, наводећи да прихвата
процену Пореске управе од 5.299,50 динара по
м2 коју ће платити одједном у целости, по
доношењу решења, најкасније до о закључења
уговора пред надлежним јавним бележником
На истој усменој расправи законски
заступник општине Параћин, јe изјавила да је
Општина сагласна са отуђењем дела од 4/318
КО Параћин-град у јавној својини Општине
Параћин на кат.парц.бр.3273 из ЛН 6879
подносиоцу захтева, непосредном погодбом, уз
накнаду по прибављеној процени Пореске
управе, у складу са чланом 100 став. 1 тачка 6б)
Закона о планирању и изградњи и издатим
Обавештењем Одељења за урбанизам и
имовинско-правне послове бр. 353-службено/21V-04 од 18.01.2021.године из кога произилази да
се предметна парцела налази у обухвату Плана
генералне регулације за насељено место
Параћин
(''Службени
лист
општине
Параћин''бр.10/2011 и 7/2018) изван површина
јавне намене, основна намена: становање високе
густине.
На основу утврђеног чињеничног стања и
изведених доказа, уз изјашњење сувласника са
правом прече куповине, применом члана 100.
став 1. тачка 6б. Закона о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС " бр.72/0981/2009 и 24/2011,
121/2012, 42/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014,
83/2018,31/2019 и 9/2020) којим је прописано да:
''Грађевинско земљише у јавној својини се може
отуђити или дати у закуп непосредном погодбом
другом сувласнику на истој непокретности, по
праву прече куповине, у складу са законом којим
се уређују основе својинскоправних односа и
промет непокретности'' и члана 10. став 1.
Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени
лист општине Параћин'' број 19/2017 и 4/2018)
којим је прописано да: ''Решење о располагању,
односно прибављању грађевинског земљишта у
јавној својини општине Параћин доноси
Скупштина општине, на основу предлога
Комисије и Општинског већа'' и прибављено
изјашњење правобраниоца, донето је решење
како гласи у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се може

25.02.2021.
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поднети тужба Управном суду у Београду,
Немањина 9 у року од 30 дана од дана
достављања решења.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић
Образложење
Правни основ за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини путем непосредне
погодбе, садржан је у члану 100. став 1. тачка 6б
Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник
РС" бр.72/09, 81/2009 и 24/2011,
121/2012, 42/2013, 132/2014 и 145/2014) којим је
прописано да се грађевинско земљише у јавној
својини оже отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом другом сувласнику на
истој непокретности, по праву прече куповине, у
складу са законом којим се уређују основе
својинскоправних
односа
и
промет
непокретности и
члану 65. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 19/2017 и 4/2018) којим је
прописано да ће Скупштина ће о случајевима
пречег права куповине непокретности на којима
је општина сувласник или непокретности које су
предмет реституције или које су понуђене
општини на продају, изјашњавати по претходно
прибављеном
мишљењу
општинског
правобранилаштва у зависности од природе и
намене непокретности.
Чланом 10. исте Одлуке прописана је
надлежност Скупштине за доношење решења о
располагању грађевинским земљиштем (а под
располагањем грађевинским земљиштем, у
смислу ове одлуке, као је прописано у члану 9.
Одлуке, сматра се: отуђење грађевинског
земљишта, давање у закуп, међусобно
располагање власника грађевинског земљишта,
улагање у капитал грађевинског земљишта, као
и друга располагања у складу са законом.
Чланом 40 тачка 37. Статута општине Параћин
("Службени лист општине Параћин" бр. 22/18 и
4/2019) прописана је надлежност Скупштине за
доношење аката, чланом 136.став 1. Закона о
општем управном поступку ("Службени гласник
РС'' бр.18/2016) да се Решењем одлучује о
праву, обавези или правном интересу странке, а
чланом 137.став 1. истог закона да колегијални
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орган доноси решење већином гласова укупног
броја чланова, ако друкчије није прописано.
Одељењу за урбанизам и имовинскоправне послове Ћосић (Радоје) Соња из
Параћина улица Подгоричка бр.6 дана
05.01.2021.године поднела захтев заведен под
бројем
463-1/2021-V-04
за
прибављање
непосредном погодбом дела у јавној својини
Општине Параћин од 4/318 на кп.бр. 3273 КО
Параћин-град, с обзиром да је власник
предметне парцеле са делом поседа од 313/318
на којој је саградила породичну стамбену зграду
за
коју
је
у
току
поступак
легализације/озакоњења у предмету бр.бр.3514058/2010-04 од 11.03.2010.године, а у оквиру
кога је потребно решити имовинско правне
односе на кат.парцели 3273 КО Параћин-град.
У поступку пре доношења решења,
поступајући орган је по службеној дужности
прибавио Обавештење Одељења за урбанизам и
имовинско правне послове бр. 353-службено/21V-04 од 18.01.2021.године из кога произилази да
се предметна парцела налази у обухвату Планa
генералне регулације насељеног места Параћин
("Службени лист општине Параћин" бр.10/2011
и 7/2018), изван површина јавне намене, у
грађевинском реону насељеног места Параћин
(основна намена: Становање високе густине).
Даље је поступајући орган прибавио
Обавештење Пореске управе – Групе за
контролу издвојених активности малих локација
– Параћин број: 077-464-08-00001/2021 од
11.01.2021.године којим је одређена тржишна
вредност за кп.бр.3273 КО Параћин-град у
износу од 5.299,50 динара по м2.
Увидом у препис ЛН 6879 КО Параћинград утврђује се да су на кат.парц.бр. 3273 КО
Параћин-град површине 3,18ари са правом
својине уписани Ћосић (Радоје ) Соња из
Параћина улица Подгоричка бр.6 са делом
поседа од 313/318, Општина Параћин са делом
поседа од 4/318 и Костић (Милоје) Верослава
из Параћина улица Подгоричка 4, са делом
поседа од 1/318.
На усменој расправи одржаној дана
18.01.2021.године, Верослава Костић, сувласник
од 1/318 делае изјаснила се у својству имаоца
права прече куповине да није заинтересована
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да по понуђеној процени Пореске управе
од 5.299,50 динара по м2 и било којој другој
цени купи део Општине Параћин од 4/318 уз
образложење даје подносилац захтева већински
власник парцеле и да је сагласна да Ћосић Соња
прибави део у јавној својини Општине Параћин
и озакони саграђен објекат на парцели, а Ћосић
Соња је остала при захтеву за прибављање дела
кат парц.бр.3273 КО Параћин-град од 4/318 у
јавној својини општине Параћин, наводећи да
прихвата процену Пореске управе од 5.299,50
динара по м2 коју ће платити одједном у
целости, по доношењу решења, најкасније до о
закључења уговора пред надлежним јавним
бележником
На истој усменој расправи законски
заступник општине Параћин, јe изјавила да је
Општина сагласна са отуђењем дела од 4/318
КО Параћин-град у јавној својини Општине
Параћин на кат.парц.бр.3273 уписаној у ЛН 6879
као приватна својина Ћосић (Радоје) Соње из
Параћина улица Подгоричка бр.6 у уделу од
313/318, јавна својина Општине Параћин са
делом поседа од 4/318 и приватна својина
Костић (Милоје) Верославе из Параћина улица
Подгоричка 4, са делом поседа од 1/318,
непосредном погодбом, уз накнаду по
прибављеној процени Пореске управе, у складу
са чланом 100 став. 1 тачка 6б) Закона о
планирању
и
изградњи
и
издатим
Обавештењем Одељења за урбанизам и
имовинско-правне послове бр. 353-службено/21V-04 од 18.01.2021.године из кога произилази да
се предметна парцела налази у обухвату Плана
генералне регулације за насељено место
Параћин
(''Службени
лист
општине
Параћин''бр.10/2011 и 7/2018) изван површина
јавне намене, основна намена: становање високе
густине.
На основу утврђеног чињеничног стања и
изведених доказа, применом члана 100. став 1.
тачка 6б) Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС " бр.72/0981/2009 и 24/2011,
121/2012, 42/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана
10. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту
(''Службени лист општине Параћин'' број
19/2017 и 4/2018) сачињен је нацрт решења и
упућен Општинском већу и Скупштини на
разматарање и усвајање .
__________________________________________
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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, 82/14др.закон и 47/2018), чл. 28 став 2 Закона о
култури (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 13/16
30/16 и 6/20) члана 40. тачка 13. Статута
општине Параћин (''Службени гласник РС''
бр.22/18 и 4/19),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
Параћин,
на
седници одржаноj 25.02.2021. године донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Oдлуку Управног
одбора о измени Статута Завичајног музеја
''Параћин'' у Параћину, коју је донео Управни
одбор Завичајног музеја ''Параћин'' на седници
одржаној 29.01.2021. године , Одлука број:76.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-5/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 46. став 5б ) Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) члана
40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин
(«Службени лист општине Параћин», број
22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
25.02.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на годишње извештаје о
степену усклађености планираних и
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реализованих
активности
дефинисаних
Програмом пословања за период од 01.01.2020. –
31.12.2020.године ЈП «Дирекција за изградњу
општине Параћин», ЈКП «Параћин», ЈП за
водовод и канализацију «Водовод Параћин» и
ЈП за коришћење и управљање пословним
простором «Пословни центар Параћин».
II
Усваја се Информација о степену
усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних
предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на које се примењује Закон о
јавним предузећима а чији је оснивач општина
Параћин, за период од 01.01.2020. – 31.12.2020.
године.
Налаже се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, Одељењу за јавне службе да
Информацију из става 1. овог члана достави
надлежном Министарству привреде.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-286/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 46. став 5б) Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) члана
40. став 1. тачка 10. Статута општине Параћин
(«Службени лист општине Параћин», број
22/2018 и 4/2019),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 25.02.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
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УСВАЈА СЕ Aнализа пословања јавних
предузећа са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању чији је оснивач
општина Параћин за период
пословних
пројеката од 01.01.2020. – 31.12.2020.године.
НАЛАЖЕ СЕ Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин, Одељењу за јавне службе да
Анализу из става 1. овог члана достави
надлежном Министарству привреде.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-287/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. тачка 1. став 12. и 45.
став 9. Закона о локалној самоуправи
(«Службени
гласник
Републике
Србије»
бр.129/2007, 83/2014-други закон, 101/202016други закон и 47/2018), члана 40. став 16.
Статута општине Параћин («Службени лист
општине Параћин», бр.22/2018 и 4/2019) и чл.11.
став 3. Одлуке о накнадама и другим примањима
одборника у Скупштини општине Параћин и
платама изабраних, именованих и постављених
лица («Службени лист општине Параћин»
бр.12/2008, 4/2010, 8/2011, 16/2012, 18/2012,
3/2013, 6/2013, 9/2013, 10/2013, 19/2015, 5/2017
и
6/2018),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 25.02.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ
СТАТУСА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДРАГА МИЛОШЕВИЋА
1. Утврђује се да Предраг Милошевић из
Параћина, члан Општинског већа општине
Параћин није на сталном раду у општини, почев
од 06.02.2021. године.

25.02.2021.
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2. Решење о накнади коју остварује изабрано
лице из тач.1. овог Решења током вршења
функције члана Општинског већа донеће Одбор
за избор и именовања Скупштине општине
Параћин, на основу утврђених коефицијената за
обрачун и исплату плата изабраних, именованих
и постављених лица.

1) Иван Миловановић из Лешја, члан,
представник локалне самоуправе.

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».

Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-129/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон,
101/16 - др.закон и 47/18), члана 20. став 1.
Закона о јавним службама («Службени гласник
Републике Србије» бр.42/91 и 71/94), члана 113.
став 4. и члана 123. став 4. тачка 1. Закона о
здравственој заштити («Службени гласник РС»
бр.25/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
дана 25.02.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора установе Дом здравља Параћин
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
установе Дом здравља Параћин, на лични захтев:
1) Даринка Костић из Параћина ул.Тодора
од Сталаћа бр.5, члан, представник локалне
самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
установе Дом здравља Параћин, на мандатни
период од четири године :

III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана члана 113. став 4.
Закона о здравственој заштити којим је
прописано да председника и чланове управног
одбора здравствене установе, именује и
разрешава оснивач, у одредбама члана 123. став
4. тачка 1. истог закона којим је прописано да ће
оснивач установе културе разрешити члана
управног одбора пре истека мандата на лични
захтев и у одредбама члана 40. став 1. тачка 13.
Статута општине Параћин којим је прописано да
Скупштина општине именује и разрешава
управни одбор установа чији је оснивач.
Одредбама члна 120. Закона о здравственој
заштити прописано је да мандат свих чланова
управног одбора престаје истеком мандата
управног одбора, без обзира на промене
појединих чланова управног одбора.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев, Даринка
Костић из Параћина, односно поднете оставке на
дужност члана Управног одбора установе Дом
здравља Параћин и на предлог одборничке групе
која је предложила другог члана уместо члана
који се разрешава, утврдио је предлог решења о
разрешењу и именовању члана Управног одбора
установе Дом здравља Параћин.
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 113. став 4. и члана 123.
став 4. тачка 1. Закона о здравственој заштити и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин донела решење како гласи у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-39/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

_

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон,
101/16 - др.закон и 47/18), члана 20. став 1.
Закона о јавним службама («Службени гласник
Републике Србије» бр.42/91 и 71/94), члана 44а
Закона о култури («Службени гласник РС» бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка и 6/2020) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
дана 25.02.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
чланова Управног одбора
установе Дом омладине Параћин
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови
Управног одбора установе Дом омладине
Параћин, на лични захтев:
Дијана Стојановић из Плане, председник,
представник локалне самоуправе,
Тамара Петровић из Доње Мутнице, члан,
представник локалне самоуправе,
Бојан Михајловић из Доњег Видова, члан,
представник локалне самоуправе.

_
17

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 44а Закона о
култури којим је прописано да ће оснивач
установе културе разрешити члана управног
одбора пре истека мандата на лични захтев и у
одредбама члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин којим је прописано да
Скупштина општине именује и разрешава
управни одбор установа чији је оснивач.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев, председника
и два члана, односно поднете оставке на
дужност председника и два члана Управног
одбора установе Дом омладине Параћин и на
предлог одборничке групе која је предложила
другог председника односно чланове, утврдио је
предлог решења о разрешењу и именовању
председника и чланова Управног одбора
установе Дом омладине Параћин.
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 44а Закона о култури и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин донела решење како гласи у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-40/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
установе Дом омладине Параћин, на мандатни
период од четири године:
Марко
Миловановић
из
Параћина,
ул.Брегалничка бр.12, председник, представник
локалне самоуправе,
Дарко
Миладиновић
из
Параћина,
ул.Мишарска бр.26, члан, представник локалне
самоуправе,
Бобан Дачић из Параћина, ул.Саве
Ковачевића бр.3, члан, представник локалне
самоуправе.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон,
101/16 - др.закон и 47/18), члана 20. став 1.
Закона о јавним службама («Службени гласник
Републике Србије» бр.42/91 и 71/94), члана 44а
Закона о култури («Службени гласник РС» бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка и 6/2020) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
дана 25.02.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора установе Библиотека «др Вићентије
Ракић» Параћин

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

_
I

РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
установе Библиотека «др Вићентије Ракић»
Параћин, на лични захтев:
1) Бојана Ранић из Чепура, члан,
представник локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
установе Библиотека «др Вићентије Ракић»
Параћин, на мандатни период од четири године:
1) Јасмина Павловић из Горњег Видова, члан,
представник локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 44а Закона о
култури којим је прописано да ће оснивач
установе културе разрешити члана управног
одбора пре истека мандата на лични захтев и у
одредбама члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин којим је прописано да
Скупштина општине именује и разрешава
управни одбор установа чији је оснивач.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев, Бојане Ранић
из Чепура, односно поднете оставке на дужност
члана Управног одбора установе Библиотека «др
Вићентије Ракић» и на предлог одборничке
групе која је предложила другог члана уместо
члана који се разрешава, утврдио је предлог
решења о разрешењу и именовању члана
Управног одбора установе Библиотека «др
Вићентије Ракић» Параћин.
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 44а Закона о култури и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин донела решење како гласи у
диспозитиву.

_
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-41/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон,
101/16 - др.закон и 47/18), члана 15. и 16.Закона
о јавним агеницијама («Службени гласник
Републике Србије» бр. 18/2005, 81/2005 – испр. и
47/2018), тачка 8. став 1 Одлуке о оснивању
Општинске стамбене агенције (''Службени лист
општине Параћин'' бр.3/2013, 7/2015, 18/2017 и
39/2020) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин («Службени лист општине
Параћин» број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
дана 25.02.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Општинске стамбене агенције у
Параћину
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
Општинске стамбене агенције у Параћину, на
лични захтев:
Јасмина Кокић из Параћина, Стришко
насеље бб.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
Општинске стамбене агенције у Параћину, на
мандатни период од четири године:
Небојша Марјановић из Буљана, општина
Параћин.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

_

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана члана 15. и 16.
Закона о јавним агеницијама којим је прописано
да број чланова Управног одбора не може бити
мањи од три ни већи од седам и одређује се
актом о оснивањању јавне агенције и у складу са
тачком 8. став 1 Одлуке о оснивању Општинске
стамбене агенције где су преузете и одредбе
Закона у вези услова који морају бити испуњени
за именовање у Управни одбор.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев члана,
односно поднете оставке на дужност члана
Управног одбора установе Општинске стамбене
агенције у Параћину и на предлог одборничке
групе која је предложила члана, утврдио је
предлог решења о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Општинске стамбене
агенције у Параћину.
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 15. и 16.Закона о јавним
агеницијама и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин донела решење како гласи у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-42/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана
22. Закона о јавним службама («Службени
гласник РС» бр. 42/1991 и 71/1994) и члана 40.
став 1. тачка 13. Статута општине Параћин
(«Службени лист општине Параћин» број
22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН на седници одржаној 25.02.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора установе Спортскорекреативни центар „Борац“ Параћин
I

_
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РАЗРЕШАВА СЕ председник Надзорног
одбора установе Спортско-рекреативни центар
„Борац“ Параћин, на лични захтев:
Милан Ђорђевић из Својнова, председник,
представник локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Надзорног
одбора установе Спортско-рекреативни центар
„Борац“ Параћин, на мандатни период од четири
године:
Горан Јанковић из Параћина, ул.
Првомајска бр.6/9, председник, представник
локалне самоуправе
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана члана 22. Закона о
јавним службама којим је прописано да
Надзорни одбор установе именује и разрешава
оснивач и у одредбама члана 40. став 1. тачка 13.
Статута општине Параћин којим је прописано да
Скупштина општине именује и разрешава
надзорни одбор установа чији је оснивач.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев, Милана
Ђорђевића из Својнова, односно поднете оставке
на дужност председника Надзорног одбора
установе Спортско-рекреативни центар „Борац“
Параћин и на предлог одборничке групе која је
предложила
другог
председника
уместо
председника који се разрешава, утврдио је
предлог решења о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора
установе
Спортско-рекреативни центар „Борац“ Параћин.
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 22. Закона о јавним
службама и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин донела решење како гласи у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-43/2021-II од 25.02.2021. године

25.02.2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.4

_

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана
22. Закона о јавним службама («Службени
гласник РС» бр. 42/1991 и 71/1994), члана 48а
Закона о култури («Службени гласник РС» бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка и 6/2020) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
број 22/2018 и 4/2019),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 25.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и члана
Надзорног одбора установе Позориште
«Параћин» у Параћину
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан
Надзорног
одбора
установе
Позориште
«Параћин» у Параћину, на лични захтев :
Марко
Миловановић
из
Параћина,
председник, представник локалне самоуправе
Небојша Марјановић из Буљана, члан,
представник локалне самоуправе
II
ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан
Надзорног
одбора
установе
Позориште
«Параћин» у Параћину, на мандатни период од
четири године :
Миодраг Перић из Параћина, ул.Франше де
Переа бр.48, председник, представник локалне
самоуправе
Милан Ђорђевић из Својнова, члан,
представник локалне самоуправе
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење

_
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Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 48а Закона о
култури којим је прописано да ће оснивач
установе културе разрешити члана надзорног
одбора пре истека мандата на лични захтев и у
одредбама члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин којим је прописано да
Скупштина општине именује и разрешава
надзорни одбор установа чији је оснивач.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев, Марка
Миловановића из Параћина, односно поднете
оставке на дужност председника Надзорног
одбора установе Позориште «Параћин», на
лични захтев, Небојше Марјановића из Буљана,
односно поднете оставке на дужност члана
Надзорног
одбора
установе
Позориште
«Параћин» и на предлог одборничке групе која
је предложила друге чланове уместо чланoва
који се разрешавају, утврдио је предлог решења
о разрешењу и именовању председника и члана
Надзорног
одбора
установе
Позориште
«Параћин».
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 48а Закона о култури и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин донела решење како гласи у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-44/2021-II од 25.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон,
101/16 - др.закон и 47/18), члана 20. став 1.
Закона о јавним службама («Службени гласник
Републике Србије» бр.42/91 и 71/94), члана 48а
Закона о култури («Службени гласник РС» бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка и 6/2020) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
број 22/2018 и 4/2019), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
дана 25.02.2020.године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора установе културе КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ ПАРАЋИН“

Параћин донела
диспозитиву.

решење

_
21
како

гласи

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:02-45/2021-II од 25.02.2021. године

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора
установе Културни центар «Параћин», на лични
захтев:
1) Ивана Кнежевић из Параћина, ул.Ивана
Горана Ковачића бр.24, члан, представник
локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора
установе Културни центар «Параћин»,
на
мандатни период од четири године:
1) Бојан Станковић из Параћина, ул.Браће
Мицића бр.25/А.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Параћин».
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 48а Закона о
култури којим је прописано да ће оснивач
установе културе разрешити члана надзорног
одбора пре истека мандата на лични захтев и у
одредбама члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Параћин којим је прописано да
Скупштина општине именује и разрешава
надзорни одбор установа чији је оснивач.
Одбор за избор и именовања Скупштине
општине Параћин на седници одржаној дана
23.02.2021.године, на лични захтев, Ивана
Кнежевић, односно поднете оставке на дужност
члана Надзорног одбора установе Културни
центар «Параћин» и на предлог одборничке
групе која је предложила другог члана уместо
члана који се разрешава, утврдио је предлог
решења о разрешењу и именовању члана
Надзорног одбора установе Културни центар
«Параћин».
Скупштина општине Параћин је на основу
напред изнетог, члана 48а Закона о култури и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Славица Јовановић, дипл.правница
__________________________________________

Република Србија
ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 82-1/2021 - III
Датум: 24.02.2021. године
ПАРАЋИН
Томе Живановића 10
На основу члана 29. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, брoj 116/2007, 88/2009,
88/2009-др.закон, 104/2009-др.закон, 10/2015 и
36/2018), члана 29. став 5. Уредбе о начину и
поступку извршавања војне, радне и материјалне
обавезе („Службени гласник РС“, брoj 100/2011,
60/2015 и 40/2019), 69. члана 1. став тачка 14.
Статута општине Параћин („Службени лист
општина Параћин“, брoj 22/2018, 4/2019), члана
7. став 1. тачка 14. Пословника Општинског већа
општине Параћин („Службени лист општина
Параћин“, брoj 36/2020), Општинско веће
Општине Параћин на седници одржаној дана
24.02.2021.године донело је:
ОДЛУКА
о одређивању предузећа и установа чији је
оснивач општина Параћин, а који су потребни за
извршавање задатака у ратном и ванредном
стању и ванредној ситуацији према Плану
одбране
1. Овом Одлуком одређују се предузећа и
установе чији је оснивач општина Параћин, а
који су потребни за извршавање задатака у
ратном и ванредном стању и ванредној
ситуацији према Плану одбране и то:
Јавно комунално предузеће „Параћин“ Параћин

25.02.2021.
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Јавно предузеће за водоснабдевање „Водовод“
Параћин
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“
Параћин
2. Предузећа и установе из тачке 1. ове Одлуке
вршиће услуге за потребе општине Параћин, а у
случају проглашења ратног или ванредног стања
или ванредне ситуације.
3. Предузећа и установе из тачке 1. ове Одлуке
на захтев председника општине и овлашћених
лица општине за планирање припрема за
одбрану
достављаће
анализе,
извештаје,
прогнозе и одговоре из области одбране.
4. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука
општинског Већа бр. 82-2/2020-III од 02.10.2020.
године
5. Предузећа и установе из тачке 1. ове Одлуке
својим планом и програмом рада, а у сарадњи са
Општинском управом општине Параћин,
утврдиће задатке, организацију деловања и
активности којима ће се обезбедити учешће
њихових чланова, органа, служби и средстава у
извршавању задатака заштите и спасавања.
6. Ова
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин.''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
Образложење
Законом о одбрани(„Службени гласник
РС“, брoj 116/2007, 88/2009, 88/2009-др.закон,
104/2009-др.закон, 10/2015 и 36/2018) члан 29
став 2 тачка 3. општина предузима мере за
функционисање локалне самоуправе у ратном и
ванредном стању и тачка 4. предузима и друге
мере за прелазак на организацију за рад у ратном
и ванредном стању.
Уредбе о начину и поступку извршавања
војне, радне и материјалне обавезе („Службени
гласник РС“, брoj 100/2011, 60/2015 и 40/2019)
члана 29. став 5. је прецизирано да јединице
локалне самоуправе актом о ратној организацији
и
систематизацији
одређују
предузећа,
установер и службе и организације чији су
оснивачи а који су им потребни за извршење
задатака у ратном и ванредном стањеу према
Плану одбране.

_
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__________________________________________
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/07, 83/14,
101/16, 47/18, Одлуке УС РС - 81/2020), члан 29.
ст. 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљање ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члан 1.
ст. 2 и члан 15. ст. 1 Уредбу о садржају, начину
израде и обавезама субјеката у вези са израдом
процене ризика од катастрофа и планова
заштите и спасавања ("Службеном гласнику РС",
бр. 102/2020), члана 69. ст 1 тачка 15 Статута
општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин", број 22/18 и 4/2019), члана 14. Одлуке
о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији Општине Параћин
("Службени лист општине Параћин", број
12/2011) и Решења Министарства унутрашњих
послова Републике Србије – Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Јагодини 09/14 број 82-487/2018-4 од 28.05.2018.
године, Oпштинско Веће општине Параћин, на
седници одржаној дана 17.02.2021. године
донoси
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
ЗА ОПШТИНУ ПАРАЋИН
I
ПРИСТУПА СЕ изради Плана заштите и
спасавања за општину Параћин.
II
План заштите и спасавања за општину
Параћин, израдити на основу Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљање ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.
87/2018), Уредбe о садржају и начину израде и
обавезама субјеката у вези са израдом процене
ризика од катастрофа и планова заштите и
спасавања ("Службеном гласнику РС", бр.
102/2020), Упутство о Методологији израде и
садржају процене ризика од катастрофа и Плана
заштите и спасавања ("Службеном гласнику РС",
бр. 80/2019) и Процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа на
територији општине Параћин број: 217-1812017V-01 на коју је сагласност дало Министарство
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унутрашњих послова Републике Србије – Сектор
за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Јагодини 09/14 број 82-995/2017 од
25.07 .2017. године.
III
Ову одлуку доставити Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове – Одељењу за буџет и финансије –
Радној групи за јавне набавке, ради спровођења
законске процедуре за избор најповољније
понуде за израду Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за територију општине
Параћин.
IV
Даном доношења ове одлуке престаје да
важи Одлука општинског Већа општине
Параћин
бр. 217-11/2018-III од 20.06.2018.
године.
V
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-2/2021-III од 17.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж. пољ.
______________________________________________

На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 20. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин'', бр.36/20),
Општинско веће општине Параћин, дана
24.02.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају
непокретности
између Општине Параћин и Rimastera d.o.o.
Параћин

_
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I

У
Комисију
за
примопредају
непокретности између Општине Параћин и
Rimastera d.o.o. Параћин, по основу Уговора о
закупу бр. УОП-Т:81-2019 од 16. 12. 2019, УОП Т : 97-2019 од 17. 12. 2019 и УОП-Т: 29-2020 од
28. 05. 2020, именују се
за председника:
мр Саша Јевтић, дипл.инж.грађевинарства, вд
начелника
Управе
за
урбанизам
финансије,скупштинске и опште послове
општине Параћин;
за чланове:
Нена Брајовић, дипл. правник, Општински
правобранилац општине Параћин,
Владимир Јанковић, дипл.економиста, вд
начелника Управе за инвестиције и одрживи
развој општине Параћин.
II
Задатак Комисије је да, по добијеној
употребној дозволи ROP-PAR-6064-IUP-13/2021
интерни
број
351-17/2021-V-04
од
02.02.2021.године,
изврши
примопредају
непокретности за пословно производни објекат
са
пратећом
инфраструктуром,
паркинг
простором, који је изграђен на кп.бр. 2131/58 из
ЛН 1297 КО Параћин, а по основу Грађевинске
дозволе бр. 351-209/2019-V-04 од 26. 07. 2019. а
грађен по основу Уговора о извођењу радова у
првој фази у Индустријском парку Индустријске
зоне «Змич» бр. 404-388/2019-VI-03 од 14. 10.
2019 и 14. 04. 2020.
О
извршеној
примопредаји
наведених
непокретности сачиниће се допунски записник
о примопредаји.
III
Даном ступања на снагу овог решења,
престаје да важи Решење о именовању Комисије
за примопредају непокретности између Општине
Параћин и Rimastera d.o.o. Параћин,Број:0269/2020- III од 03.07.2020.године.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-38/2021-III од 24.02.2021.године

ПАРАЋИН,
на
седници
18.02.2021.године, донело је

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14, 101/16, 47/18), члана 69. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 24. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин'', бр.36/20),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној 17.02.2021.године, доноси
ЗАКЉУЧАК

_
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одржаној

ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за избор програма у области спорта на
територији општине Параћин о усвајању
Обједињеног предлога годишњих програма
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин за
2021.
годину,
број
06-24/2021-I
од
18.02.2021.године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.

I
УСВАЈА
СЕ
Извештај
о
раду
Интерресорне комисије за процену потребе за
дадатном
образовном,
здравственом
и
социјалном подршком детету, ученику и
одраслом и предложеним и пруженим
подршкама за 2020.годину.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06- 21/2021-III од 17.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-22/2021-III од 18.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члaна
3. и 5. Закона о
избеглицама ( „Сл. гласник РС“ бр.18/92 ),и
члана 44. Статута општине Параћин (‘Службени
лист општине Параћин’’, бр. 13/08), Председник
општине Параћин, је донео
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ И
ТРАЈНА РЕШЕЊА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

I
Образује се Савет за управљање
миграцијама и трајна решења са циљем
унапређења положаја избеглих и интерно
расељених лица повратника на
територији
општине Параћин (у даљем тексту: Савет)
II
Именују се председник и чланови Савета и
то :
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1. Милан Симић, заменик председника
општине-председник
2. Елена Максимовић, координатор за
Поморавски округ испред Комесаријата за
избеглице и миграције РС-члан
3. Саша Јевтић, начелник Управе-члан
4.
Александра
Антић,
в.д.директор
цен.соц.рад-члан
5. Зоран Исламовић, секретар Црвеног
крста-члан
6. Анита Нешић, руководилац службе у
фолијали НСЗ Параћин-члан
7. Саша Илић, заменик командира ПСП
Параћин-члан
8. Радомир Живковић ОСАП-члан
9. Томислав Цветковић ОСАП-члан
10. Бобан Дејановић, начелник Одељења за
урбанизам-члан
11. Јасна Жикић, трезор-члан
III
Улога Савета је да:
- сагледава и прати стање и проблеме
избеглих и интерно расељених лица, као и
повратника, и предлаже приоритете за њихово
решавање на основу реалних могућности,
- израђује, предлаже стратешки план
скупштини за побољшање положаја избеглих,
прогнаних и расељених лица, као и повратника,
са циљем да се подстакне њихова социјална
интеграција, и појединачне акционе планове
ради унапређења начина решавање проблема
ових лица, као и инструменте за реализацију и
праћење ових планова,
- предлаже мере на нивоу локалне
самоуправе и активности за
прихват и
збрињавање повратника
- иницира и подстиче развој партнерства
између локалне самоуправе, надлежних установа
и институција, и невладиних организација које
се баве овом проблематиком на територији
општине Параћин,
- учествује у изради програма за
формирање базе података избеглих, прогнаних и
расељених лица, као и повратника, њиховим
потребама и доступним услугама, као и о
институцијама и невладиним организацијама
које се баве пружањем образовних, социјалноздравствених и других услуга овим лицима,
- предлаже активности усмерене на
унапређење сарадње са земљама порекла
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избеглих, прогнаних и расељених лица, као и
повратника,
- сарађује са Комесаријатом за избеглице
Републике Србије, и другим надлежним
инсититуцијама
- покреће иницијативе, усмерава и прати
реализацију утврђених програма и информише
јавност и председника општине и Општинско
веће о активностима Савета.
IV
Именује се Рушжица Бркић за секретара
Савета испред Комесаријата за ибеглице и
миграције у општини Параћин, са задатком да
сазива седнице Савета, води записнике на
истима, координира рад између Савета, органа
Локалне самоуправе, Комесаријата за избеглице
и миграције и др.административне и техничке
послове везане за рад Савета.
V
Овлашћује се Савет
да ангажује
представнике других институција, организације
и група, укључујући и потенцијалне кориснике
средстава и опреме који ће повремено
учествовати у консултативном процесу са
правом предлагања, без права одлучивања.
VI
Доношењем овог решења ставља се ван
снаге решење о образовању Савета за
управљање
миграцијама и трајна решења
избеглих и интерно расељених лица број: 0299/2011-01-I од 26.09.2011. године.
VII
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-24/2021-01-I од 09.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
дипл.инж.пољ. Владимир Милићевић
__________________________________________
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На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и чл. 65.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ број 22/2018, 4/19) и члана 1.
и 2. Одлуке о овлашћењу Председника општине
Параћин за давање сагласности на Правилнике о
раду јавних предузећа (''Службени лист општине
Параћин'', број 2/2015)и чл. 2. и 3. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено
време у општинској управи, јавним предузећима
и установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16,
3/17 ,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018,23/2018,
25/18, 15/2019,27/2019, 1/2020, 23/2020 и
47/2020),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Измене и допуне
Правилника о раду Јавног предузећа Дирекције
за изградњу општине Параћин, број 56-12/16 oд
29.01.2021. године, уз позитивно мишљење
Одељења за јавне службе бр. 110-6/2021-VII-04
од 05.02.2021.године, донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Правилника о раду Јавног предузећа Дирекције
за изградњу општине Параћин
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
Правилника о раду Јавног предузећа Дирекције
за изградњу општине Параћин, број 56-12/16 oд
29.01.2021. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Јавно предузећe Дирекције за изградњу
општине Параћин je поднело Председнику
општине Параћин захтев за давање сагласности
на Измене и допуне Правилника о раду Јавног
предузећа Дирекције за изградњу општине
Параћин, број 56-12/16 oд 29.01.2021. године,
Одлуку Надзорног одбора о усвајању Измена и
допуна Правилника о раду Јавног предузећа
Дирекције за изградњу општине Параћин број
56-12/16 oд 29.01.2021. године. У складу са
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чланом 65. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’ број
22/2018, 4/2019), којим је прописано да
Председник општине даје сагласност на опште
акте којима се уређује број и структура
запослених у предузећима и установама које се
финансирају из буџета Општине и Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено
време у Општинској управи, јавним предузећима
и установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16,
3/17 ,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018, 23/18, 25/18,
15/19, 27/19, 1/2020,23/2020 и 47/2020), уз
позитивно мишљење Одељења за јавне службе
бр. 110-6/2021-VII-04 од 05.02.2021.године,
Председник општине Параћин донео је решење
као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-6/2021-I од 08.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и чл. 65.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ број 22/2018, 4/19) и члана 1.
и 2. Одлуке о овлашћењу Председника општине
Параћин за давање сагласности на Правилнике о
раду јавних предузећа (''Службени лист општине
Параћин'', број 2/2015)и чл. 2. и 3. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено
време у општинској управи, јавним предузећима
и установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16,
3/17 ,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018,23/2018,
25/18, 15/2019,27/2019, 1/2020, 23/2020 и
47/2020),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, разматрајући Одлуку о изменама и
допунама
Правилника
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину, број 73
oд 29.01.2021. године, уз позитивно мишљење
Одељења за јавне службе бр. 112-115/2021-VII04 од 05.02.2021.године, донео је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину

Председник општине Параћин донео је решење
као у диспозитиву.

I

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину, број 73
oд 29.01.2021. године.
II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Параћин’’.
Образложење
Завичајни музеј ''Параћин'' у Параћину je
поднео Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Одлуку о изменама и
допунама
Правилника
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину, број 73
oд 29.01.2021. године, Одлуку Управног одбора
о усвајању Одлуку о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Завичајног музеја
''Параћин'' у Параћину, број 78 oд 29.01.2021.
године, Документациону основу за доношење
Одлуке о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова Завичајног музеја ''Параћин'' у
Параћину, број 73 oд 29.01.2021. године.
У складу са чланом 65. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’
број 22/2018, 4/2019), којим је прописано да
Председник општине даје сагласност на опште
акте којима се уређује број и структура
запослених у предузећима и установама које се
финансирају из буџета Општине и Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено
време у Општинској управи, јавним предузећима
и установама општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16,
3/17 ,4/17,9/17, 11/17, 19/17, 4/2018, 23/18, 25/18,
15/19, 27/19, 1/2020,23/2020 и 47/2020), уз
позитивно мишљење Одељења за јавне службе
бр. 112115/2021-VII-04 од 05.02.2021.године,

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-115/2021-I од 08.02.2021. године

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. 400-258/2021-V-01 од 17.02.2021.
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 локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности – програм 2002,
програмска активност 2002-0001, функција 912 –
основно образовање, економска класификација
463000 трансфери осталим нивоима власти, у
укупном износу од 91.392,00 динара (за ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин – конто 414 - исплата
солидарне помоћи у случају смрти заполеног,
односно члана породице – две преминуле особе).
Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације
у оквиру
раздела 7, глава 7.1
Управа за локални
економски развој, јавне службе и друштвене
делатности, програм 2002, програмска активност
2002-0001, функција 912 – основно образовање,
извор
финансирања
01,
економска
класификација 463000 трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава
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ове апропријације за 2021. годину износи
119.091.392 динара (ОШ ''Ђура Јакшић''
Параћин, економ. класиф. 414).
О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
Решење доставити ОШ ''Ђура Јакшић''
Параћин; Начелнику Управе за локални
економски развој, јавне службе и друштвене
делатности; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику и шефу радне групе трезора);
Одељењу за скупштинске и нормативне послове;
Управи за трезор и архиви.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
Образложење
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Општинском већу предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 91.392,00 динара
(за ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин – конто 414 исплата солидарне помоћи у случају смрти
заполеног, односно члана породице – две
преминуле особе).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу
са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-258/2021- V-01 од 17.02.2021.
године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-237/2021 - I од 17.02.2021. 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.
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47/2020) и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове бр. 400-284/2021-V-01 од 24.02.2021.
године, Председник општине Параћин доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2021. годину, Раздео 5,
глава 5.1 – Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602-0001, функција 130 –
Опште услуге, економска класификација 499000
– Средства резерве – текућа резерва, одобравају
се Управи за локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности – програм 1801,
програмска активност 1801-0001, функција 721 –
опште
медицинске
услуге,
економска
класификација 464000 дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, у укупном
износу од 30.000 динара (за Дом здравља
Параћин – набавке медицинске опреме, то јест
за набавку фрижидера за чување вакцина Covid
19).
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се на апропријације у оквиру раздела 7, глава
7.1 Управа за локални економски развој, јавне
службе и друштвене делатности, програм 1801,
програмска активност 1801-0001, функција 721 –
опште
медицинске
услуге,
економска
класификација 464000 дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2021.
годину износи 25.120.000 динара (Дом здравља,
екон. класиф. 512 30.000 динара).
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Решење доставити Дому здравља ''Параћин''
Параћин; Начелнику Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове;
Начелнику Управе за локални економски развој,
јавне службе и друштвене делатности; Одељењу
за финансије и буџет (начелнику и шефу радне
групе трезора); Одељењу за скупштинске и
нормативне послове и Управи за трезор.
5. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

25.02.2021.
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Образложење
Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратио се
Председику општине предлогом, којим тражи
додатна средства у износу од 30.000,00 динара
на име: набавке опреме за Дом здравља Параћин
– у циљу набавке фрижидера за чување вакцина
Covid 19.
Решавајући по поднетом захтеву, у складу
са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-284/2021- V-01 од 24.01.2021.
године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400 - 274/2021- I од 24.02.2021. 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 Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Одељење за финансије и буџет, бр. 403-165/2021-V-08, од 18.02.2021. 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
финансирања
01,
мењају
се
следеће
апропријације: раздео 1 Скупштина општине,
програм 2101, програмска активност 2101-0001,
функционална класификација 110 извршни и
законодавни органи,финансијски и фискални
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послови и спољни послови , економска
класификација 422000 Трошкови путовања,
износ ''500.000'' мења се износом ''475.000'';
економска класификација 481000 Дотације
невладиним организацијама, износ ''2.516.650''
мења се износом ''2.541.650'' динара (трошак
''чланарина НАЛЕД'', износ ''760.000'' мења се
износом ''785.000'' динара'').
Одлуку објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400 - 266/2021-V-01 од 19. 02. 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. 400-281/2021-VI-01, од
24.02.2021. 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
финансирања
01,
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 482000 Порези, обавезне таксе,
казне и пенали, износ ''1.000.000'' мења се
износом ''940.000''; економска класификација

25.02.2021.
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414000 Социјална давања запосленима, износ
''20.000'' мења се износом ''80.000'' динара.
Одлуку доставити Начелнику Управе за
инвестиције и одрживи развој; Одељењу за
финансије и буџет (начелнику; шефу Радне
групе трезора); Одељењу за скупштинске и
нормативне послове; Управи за трезор и архиви.
Одлуку објавити у
општине Параћин''.

''Службеном

листу

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 400 - 282/2021-V-01 од 25. 02. 2021.
године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
мр Саша Јевтић, дипл. инж. грађ.
__________________________________________
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