СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 17

07.04.2021.
Цена 300 динара

На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
06.04.2021.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену годишњих и посебних програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта о усвајању Усклађеног
ревидираног предлога годишњег програма за
2021. годину Фудбалског клуба „Омладинац”
Шалудовац, Фудбалског клуба „Младост“
Сикирица, Спортско удружење „Black gym“
Параћин, Одбојкашког клуба “Борац“ Параћин
бр. 06-57/2021-I од 02.04.2021.године
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. 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,

Број 7
Излази по потреби

47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
06.04.2021.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену годишњих и посебних програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта о усвајању Захтева да се
неутрошена средства из првог квартала пренесу
у наредни квартал Стрељачког клуба „СФС
Борац“ Параћин, Омладинског шаховског клуба
„Параћин“, Аеро клуба „Наша Крила“,
Гимнастичког клуба „Параћин“, Фудбалског
клуба „СФС Борац“, Кошаркашког клуба
„Параћин“бр. 06-59/2021-I од 06.04.2021.године.
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин (‘’ Службени лист општине Параћин’’
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бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о
раду Општинског већа општине Параћин
(‘’Службени
лист
општине
Параћин'',
бр.36/2020), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН,
на
седници
одржаној
06.04.2021.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије
за оцену годишњих и посебних програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта о усвајању Усклађеног
ревидираног предлога годишњег програма
Пливачког клуба „Црница“ Параћин за 2021.
годину бр. 06-59/2021-I од 06.04.2021.године
II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин («Службени
лист
општине
Параћин»,
бр.36/2020),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној 06.04.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК

_ 07.04.2021.

усева,
плодова,
вишегодишњих
расадника и животиња.

засада,

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин («Службени
лист
општине
Параћин»,
бр.36/2020),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној 06.04.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Начелнику Управе за
ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности да
донесе Правилник о критеријумима и поступку
доделе средстава из буџета Општине Параћин за
кредитирање регистрованих пољопривредних
газдинстава.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност Начелнику Управе за
ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности да
донесе Правилник за доделу средстава буџета
општине Параћин намењених регистрованим
пољопривредним газдинствима за осигурање

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
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На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин («Службени
лист
општине
Параћин»,
бр.36/2020),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној 06.04.2021. године доноси

3_

Параћин о усвајању Правилника о изменама и
допунама Правилника о поступку остваривања
права на субвенцију превоза за старе и
кориснике новчане социјалне помоћи са
територије општине Параћин бр. 06-417/1 од
01.04.2021.године.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.

ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Начелнику Управе за
ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности да
донесе Правилник о критеријумима и поступку
доделе средстава из буџета Општине Параћин за
инвестиције у физичку имовину газдинства.
II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 46. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07,
83/14-др.закон,
101/16-др.закон,
47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине
Параћин («Службени лист општине Параћин»
бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин («Службени
лист
општине
Параћин»,
бр.36/2020),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
на седници одржаној
06.04.2021.
године доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Центра за социјални рад ''Параћин''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-58/2021-III од 06.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018), члана 65. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 22/18 и
4/19), а у вези чланова 34., 35., 38. Одлуке о
социјалној заштити (''Службени лист општине
Параћин'' бр.47/2020). Председник општине
Параћин, уз позитивно мишљење Општинског
већа општине Параћин на седници одржаној
дана 06.04.2021. године, доноси:
ПРАВИЛНИК
О ПРАВИМА НА СУБВЕНЦИОНИСАНИ
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ДЕЦЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И УЧЕНИКА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Члан 1.
Овим
Правилником
регулишу
се
критеријуми, услови, надлежност, поступак и
друга питања од значаја за остваривање права на
финансирање трошкова превоза у градскоприградском превозу на територији општине
Параћин у пуном износу ученика средњих
школа, деце са сметњама у развоју и ученика са
сметњама у развоју, као и њихових пратиоца,
који имају пребивалиште на територији општине
Параћин.
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Остваривање права на финансирање
трошкова у пуном износу ученика средњих
школа, деце са сметњама у развоју и ученика са
сметњама у развоју, као и њихових пратиоца,
врши се кроз субвенцију цене превоза у току
наставне године.
Члан 2.
Право на субвенционисани превоз из члана
1. ове одлуке, остварују:
- ученици средњих школа за време трајања
наставне године
- ученици средњих школа са сметњама у
развоју
- деца са сметњама у развоју
- пратиоци деце са сметњама у развоју и
ученика средњих школа са сметњама у развоју
Наставна
година
у
смислу
овог
Правилника обухвата и јесењи, зимски и
пролећни распуст, а наставна година траје до
30.06., уколико Правилником о календару
образовно-васпитног рада средњих школа за
текућу школску годину није предвиђен други
рок трајања наставне године.
Наставном годином у смислу овог
Правилника сматра се и сваки вид наставе
одређен позитивним прописима донетим од
стране надлежних органа.
Члан 3.
Право на субвенцију цене превоза у пуном
износу имају ученици средњих школа, као и
ученици са сметњама у развоју који испуњавају
следеће услове:
- да имају пребивалиште на територији
општине Параћин
- да су редовни ученици средњих школа
Право на субвенцију цене превоза у пуном
износу имају и деца са сметњама у развоју под
условом да имају пребивалиште на територији
општине Параћин.
Право на субвенцију цене превоза у пуном
износу имају и пратиоци деце са сметњама у
развоју, као и пратиоци ученика са сметњама у
развоју који испуњавају следеће услове:
да имају пребивалиште на територији
општине Параћин

_ 07.04.2021.

да имају решење Центра за социјални рад
,,Параћин'' којим се утврђује право пратиоца
Члан 4.
Право
на
субвенционисани
превоз
остварује се на основу захтева који ученици,
односно родитељи ученика ако су малолетни,
подносе Управи за ЛЕР, јавне службе и
друштвене делатности општине Параћин –
Одељењу за јавне службе и друштвене
делатности (у даљем тексту: надлежна Управа) у
складу са чланом 38. Одлуке о социјалној
заштити.
Надлежна Управа на основу захтева и
уредне документације, издаје потврду на основу
које овлашћени превозник издаје карту за
наставну годину у смислу члана 2. овог
Правилника на релацији од места становања до
места седишта школе.
Надлежна Управа на основу захтева и
достављене документације израђује решење које
доставља на кућну адресу ученика, односно
корисника права.
Члан 5.
Стручне службе средњих школа дужне су
да 15 дана пре почетка наставне године доставе
надлежној Управи, потписане и оверене
спискове ученика, као и да надлежној Управи
накнадно доставe спискове за нове ученике
уколико су уписани након почетка школске
године.
Списак ученика садржи: име и презиме
ученика, име родитеља, разред, релацију превоза
и колону за уписивање броја издате потврде.
Надлежна Управа је дужна да изради
спискове ученика са евидентираним издатим
потврдама, као и да ажурира спискове са
статусом редовних ученика на месечном нивоу и
да о томе обавештава превозника.
Члан 6.
Право
на
субвенционисани
превоз
остварује се на основу захтева који пратилац
деце са сметњама у развоју/пратилац ученика са
сметњама у развоју поднесе надлежној Управи.
Надлежна Управа на основу захтева и
уредне документације, издаје потврду на основу
које овлашћени превозник издаје карту.
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Надлежна Управа на основу захтева и
достављене документације израђује решење које
доставља
на
кућну
адресу
пратиоца,
деце/ученика са сметњама у развоју, односно
корисника права.

Превозник је дужан да приликом
достављања прве фактуре достави списак
издатих карата и да уколико дође до измена у
складу са чланом 5. став 3. Овог Правилника уз
фактуру достави нови списак издатих карата.

Члан 7.

Члан 10.

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

Средства за остваривање права по основу
овог правилника обезбеђују се у буџету општине
Параћин.

Члан 8.
Корисник права из члана 4. и члана 6. Овог
Правилника је дужан да приликом подношења
захтева потпише изјаву којом овлашћује
општину Параћин да у његово име и за његов
рачун овлашћеном превознику преусмери
средства за субвенционисану карту.
Корисник права је дужан да надлежној
служби уз поднет захтев достави:
очитану личну карту, односно деца која
немају личну карту потврду о пребивалишту
изјаву из става 1. Овог члана.

Члан 11.
Саставни део овог Правилника чини:
Захтев
за
остваривање
права
на
субвенционисани превоз за ученике средњих
школа ( Прилог 1)
Изјава о прибављању података о којима се
води службена евиденција (Прилог 2)
Изјава о сагласности ( Прилог 3)
Потврда ( Прилог 4)
Потврда ( Прилог 5)
Захтев
за
остваривање
права
на
субвенционисани превоз за децу/ученике са
сметњама у развоју и њиховог пратиоца (
Прилог 6)
Потврда за дете/ученика са сметњама у
развоју ( Прилог 7)
Потврда за пратиоца детета/ученика са
сметњама у развоју ( Прилог 8)
Члан 12.
Приликом
одлучивања
о
правима
корисника надлежна Управа ће примењивати
Закон о општем управном поступку.
Члан 13.

Члан 9.
Надлежна Управа је дужна да овлашћеном
Превознику достави оверене спискове на којима
су евидентиране издате потврде корисника
субвенционисаног превоза.
Превозник са којим је закључен уговор за
обављање линијског превоза на територији
општине Параћин, трошкове на име издатих
субвенционисаних карти фактурише сукцесивно
на месечном нивоу до краја буџетске године
општини Параћина на основу спискова из става
1. овог члана.

Правилник ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''. Ступањем на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о правима на
субвенционисани превоз ученика средњих
школа, деце са сметњама у развоју и ученика са
сметњама у развоју на територији општине
Параћин (,,Сл.лист општине Параћин'' број 2/21).
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број 110-18/2021-III од 06.04.2021.године
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог
Правилника је Одлука о социјалној заштити
(''Службени лист општине Параћин'' бр.47/2020)
у складу са Законом о социјалној заштити
(,,Сл.гласник РС'' бр.24/2011).
У наведеном Правилнику регулишу се
критеријуми, услови, надлежност, поступак и
друга питања од значаја за остваривање права на
финансирање трошкова превоза на територији
општине Параћин у пуном износу ученика
средњих школа, деце са сметњама у развоју и
ученике са сметњама у развоју, као и њиховох
пратиоца, који имају пребивалиште на
територији општине Параћин.
Предлаже се ступање на снагу раније од 8
дана од дана објављивања због измене школског
календара у складу са Правилником о календару
образовно-васпитног рада средњих школа за
текућу школску годину у циљу несметаног
остваривања права корисника и несметаног
извршавања већ преузетих обавеза по основу
субвенција за превоз лица у складу са Одлуком о
социјалној заштити и овим Правилником, уз
позитивно мишљење Општинског већа.
__________________________________________
На основу члана 18. и 19. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/14, 58/15, 12/16), члана 20. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 69.
Статута општине Параћин (‘’Сл. лист општине
Параћин’’ бр.22/18, 4/19), Одлуке о буџету
Општине Параћин за 2021. годину (,,Сл. лист
општине Параћин'', бр. 47/20), Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи
(''Сл.гласник РС'' бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13,
97/13, 119/14) и Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл. гласник РС“
бр. 16/16 и 8/17), Општинско веће Општине
Параћин расписује
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У
2021. ГОДИНИ
Намена и износ средстава за остваривање
јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се
конкурсом суфинансирати
Укупан износ средстава намењен за
суфинансирање пројеката ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања
из буџета Општине Параћин, у складу са
буџетoм
Општине
Параћин,
износи
11.570.000,00 динара.
Намена конкурса је суфинансирање
производње медијских садржаја из области
јавног информисања, који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана општине Параћин;
подстицању предузетништва младих; развоју
туристичке привреде; развоју образовања;
подстицању
културног
и
уметничког
стваралаштва; развоју спорта и физичке културе;
унапређивању заштите животне средине и
здравља грађана, посебно деце и омладине;
унапређивању бриге о старима; подизању
квалитета информисања особа са инвалидитетом
и припадника других мањинских група;
унапређивању родне равноправности и осталих
медијских
садржаја
који
доприносе
задовољавању
потреба
грађана
за
информацијама из свих области живота, без
дискриминације.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2021. години се расписује за
пројекте:
- производње медијских садржаја у износу
од 11.570.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се
одобравају по пројекту је 10.000,00 динара, а
највећи износ средстава која се одобравају по
пројекту је 4.000.000,00 динара.
Општина Параћин ће на основу овог јавног
позива суфинансирати пројекте производње
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медијских садржаја ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања који се
односe на јавно информисање од локалног
значаја у складу са Законом о локалној
самоуправи и Законом о јавном информисању и
медијима.
Конкурс се расписује за спровођење
пројеката чија реализација не може бити дужа од
три године.
Учесник конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројекта чија је реализација
дужа од годину дана, доставља наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта за
сваку календарску годину, до краја те године,
органу који му је одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај,
подноси се на Обрасцу 2. који је прописан
Правилником о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016,
8/2017).

Пројекат у смислу овог конкурса
подразумева заокружену програмску целину или
део целине (жанровска или временска) којом се
доприноси остваривању јавног интереса у
области јавног информисања на територији
општине Параћин.
Учесник конкурса може предложити
суфинансирање пројекта у износу који не
прелази 80% вредности пројекта, а највише до
износа који је утврђен конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој
календарској години већ користио средства
намењена пројектном суфинансирању у области
јавног
информисања
на
републичком,
покрајинском или локалном нивоу, може
учествовати на конкурсу за суфинансирање
истог пројекта само још једном у тој години, и
то у износу који уз средства која је већ добио не
прелази 80% вредности пројекта.

Право учешћа на конкурс

Критеријуми на основу којих ће се
оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија чији медиј је уписан у
Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре,
2) правно лице, односно предузетник који
се бави производњом медијских садржаја и који
има доказ да ће суфинансиран медијски садржај
бити реализован путем медија који је уписан у
Регистар медија
Право учешћа на конкурсу немају издавачи
медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица
која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у
уговореном предвиђеном року и прописаној
форми поднела наративни и финансијски
извештај и лица за која се утврди да су средства
ненаменски трошила.
Услови за учешће на пројекту
Учесник конкурса може конкурисати само
са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је
учесник конкурса издавач више медија, може
на конкурсу учествовати са једним пројектом за
сваки медиј.

1) мера у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2)
мера
пружања
веће
гаранције
привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1)
овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области
јавног информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних
група;
- идентификованих и јасно дефинисаних
потреба циљних група;
- заступљености иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају
праћење реализације пројекта;
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- разрађености и изводљивости плана
реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске
одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта
настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких
способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију
пројекта;
- стручних и професионалних референци
предлагача
пројекта,
које
одговарају
предложеним циљевима и
активностима
пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са
становишта:
- прецизности и разрађеност буџета
пројекта, који показује усклађеност предвиђеног
трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета
у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2)
овог члана посебно се оцењује:
1) да ли су учеснику конкурса изречене
мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих
годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда (податке прибавља стручна
службa од Регулаторног тела за елeктронске
медије, за електронске медије, а од Савета за
штампу, за штампане и онлајн медије);
2) доказ о томе да су након изрицања казни
или мера предузете активности које гарантују да
се сличан случај неће поновити.
За сваки расписани конкурс, у оквиру
јавног позива, орган који расписује конкурс,
може утврдити и ближе критеријуме за
оцењивање пројекта (као што је одређивање
приоритетних тема и сл.).
Специфични ближи критеријуми за
оцењивање пројеката:
- у којој мери и у ком обиму предложени
пројекат
доприноси
благовременом
информисању о дневним догађајима и
актуелностима на територији општине Параћин,
- квалитет информисања (истинито,
непристрасно,
правовремено
и
потпуно
информисање грађана на територији општине
Параћин),
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- награде и признања,
- да ли је медијски садржај доступан свим
грађанима на територији општине Параћин.
Конкурсна
комисија
ће
приликом
оцењивања пројеката, поред испуњености горе
наведених критеријума, оцењивати и критеријум
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања од локалног значаја у складу са
Законом о локалној самоуправи.
Рок за пријављивање на конкурс
Јавни позив за достављање пројеката
отворен је 15 дана од дана објављивања у
дневним односно недељним новинама.
Пријава на конкурс подноси се на адресу:
Општинско веће општине Параћин, Томе
Живановића 10, 35250 Параћин, са назнаком:
Конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2021. години и предаје се у
услужном центру Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин шалтер бр.7 непосредно, или
препоручено поштом.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока
или на погрешном обрасцу неће бити
разматране.
Додатне информације могу се добити
радним даном од 11 до 14 часова на телефон
035-563-601, локал 148.
Документација коју прилаже подносилац
пројекта
Учесници конкурса су обавезни да доставе:
- попуњен и оверен пријавни Образац 1 за
учешће на конкурсу, у четири примерка, који је
прописан Правилником о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања. Образац се
преузима
са
сајта
Општине
Параћин
www.paracin.rs (Образац 1– пријава: попуњен
предлог пројекта и Образац 1 – табела: попуњен
буџет пројекта).
- фотокопију Решења о регистрациjи
правног лица или предузетника у Агенциjи за
привредне регистре;
- фотокопију Решења о регистрацији из
регистра медија који се води у АПР, са подацима
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уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима;
- дозвола за емитовање радио и/или ТВ
програма издата од Регулаторног тела за
електронске медије;
- оверена изjава/сагласност медија (или
више њих) да ће програмски садржаj бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само
за правна лица и предузетнике који се баве
производњом медијских садржаја и који су
регистровани за продукциjу телевизиjског и
радиjског програма) са доказом о регистрацији
овог медија (или више њих) из Регистра медија
у Агенцији за привредне регистре;
- потписана изјава учесника Конкурса о
томе да ли је учеснику за исти пројекат већ
додељена државна помоћ мале вредности (де
минимис државна помоћ) у текућој фискалној
години и у претходне две фискалне године,
односно државна помоћ у текућој фискалној
години и по ком основу, за штампане медије,
радио, интернет медије и новинске агенције;
- потписана изјава учесника Конкурса о
томе да ли је учеснику за исти пројекат већ
додељена државна помоћ у текућој фискалној
години и по ком основу, за производњу
медијских садржаја за телевизију;
- потврда Народне банке Србије да нема
евидентиране основе и налоге у принудној
наплати (да нема блокиран рачун)

Пројекат учесника конкурса који у
накнадно одређеном року не достави тражену
документацију - не разматра се.
Стручна служба органа који је расписао
конкурс сачињава записник о испуњености
услова за учешће на конкурсу за све пристигле
пројекте и доставља записник члановима
комисије.

Учесници којима су у претходном периоду
додељена средства намењена пројектном
суфинансирању, за чији износ је давалац
средстава накнадно утврдио да је тај износ већи
од износа дозвољеног према члану 95. Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи, имаће
право учешћа на конкурсу само уколико доставе
оверену изјаву да ће износ прекорачене
додељене државне помоћи вратити органу који
му је доделио средства, односно уколико су
преузела обавезу враћања прекораченог износа
дозвољене државне помоћи.
Проверу документације поднете на општи
конкурс врши стручна служба органа који је
расписао конкурс.
Учесник конкурса који је поднео пројекат
са непотпуном или непрецизно попуњеном
документацијом обавештава се да недостатак
отклони у накнадно одређеном року.

Позивају се новинарска и медијска
удружења, регистрована најмање три године пре
датума расписивања конкурса, и која подносе и
доказ о регистрацији, да предложе чланове
конкурсне комисије.
Позивају
се
медијски
стручњаци
заинтересовани за учешће у раду комисије да се
писаним путем обрате општини Параћин.
Уз предлог за чланове комисије доставити
и кратке биографије.
Рок за достављање предлога за чланове
комисије је исти као и рок за предају конкурсне
документације (15 дана) од дана објављивања
конкурса.

Конкурсна комисија
Оцену пројеката поднетих на конкурс као и
предлог о расподели средстава са образложењем
доноси стручна комисија од три или пет чланова
(у даљем тексту: Комисија).
Чланове
стручне
комисије
именује
председник Општинског већа општине Параћин
и то из реда независних стручњака за медије и
медијских радника који нису у сукобу интереса
и не обављају јавну функцију, у складу са
правилима о борби против корупције.
Већина чланова комисије именује се на
предлог новинарских и медијских удружења,
уколико такав предлог постоји и уколико
предложена
лица
испуњавају
законом
предвиђене услове.
Позив
новинарским
и
медијским
удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији

Одлука о расподели средстава
Одлуку о расподели средстава, у форми
решења са образложењем, доноси Општинско
веће Општине Параћин, а на основу
образложеног предлога Комисије.
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Одлука о расподели средстава доноси се
најкасније у року од 90 дана од дана закључења
конкурса.
Орган који је расписао конкурс доставља
скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на веб-сајту
општине Параћин као и информацију за све
учеснике конкурса који су добили мањи износ
средстава од траженог, да без одлагања доставе
нову спецификацију трошкова у складу са
додељеним средствима, односно обавештење о
томе да одустају од средстава која су им
додељена.
На веб-сајту поред решења о расподели
средстава са образложењем објављује и предлог
Комисије
о
расподели
средстава
са
образложењем.

Кориснику средства који не достави у року
и у прописаној форми наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта, орган који
додељује средства упућује захтев за повраћај
средстава.

Уговор о додели средстава

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ.
__________________________________________

Решење представља основ за закључење
уговора са учесником конкурса који је добио
средства
за
суфинансирање
пројектних
активности.
Уговором о додели средстава ће се ближе
уредити права и обавезе уговорних страна.
Уговор са учесником конкурса који је
добио средства за суфинансирање пројектних
активности закључује руководилац органа који
је расписао јавни позив.
Стручна служба органа који је расписао
конкурс, учесницима конкурса којима су
одобрена средства доставља уговор у најкраћем
могућем року.
Учесник конкурса, коме су одобрена
средства, без одлагања, доставља потписан и
оверен уговор органу који је расписао конкурс.
Уколико учесник конкурса коме су
одобрена средства не достави уговор сматраће се
да је одустао од додељених средстава.
Извештај о спроведеним активностима
Учесници конкурса који су добили
средства, извештај о реализацији пројекта
достављају органу који је доделио средства, у
форми наративног и финансијског извештаја, а у
складу са законом и закљученим уговором.
Извештај мора бити потписан од стране
овлашћеног лица и оверен печатом.
Уз извештај се доставља и доказ о
реализацији пројекта.

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу
се објављује на веб-сајту општине Параћин
www.paracin.rs, као и најмање у једним дневним,
односно
недељним
новинама
које
се
дистрибуирају на подручју надлежности органа
који расписује конкурс.
Овај јавни позив објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број 400-562/2021-III од 06.04.2021. 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. 400-547/2021-V-01 од 02.04.2021.
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 – Завичајном
музеју ''Параћин'' Параћин, средства у укупном
износу од 1.000,00 динара на име: – плаћања
судских такси за одговор на тужбу (посл. бр. П1-
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403/2020, П1-404/2020,
406/2020, П1-407/2020).
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П1-

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације
у оквиру
раздела 7 Управа за локални економски развој,
јавне службе и друштвене делатности, глава 7.3
Култура, програм 1201, програмска активност
1201 – 0003, функција 820 – услуге културе,
извор
финансирања
01,
економска
класификација 482000 Порези, обавезне таксе,
казне и пенали, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2021. годину износи 14.000
динара, а у делу који се односи на подглаву 7.31
Завичајни музеј ''Параћин'' Параћин, програмска
активност 1201 – 0003, функција 820 – услуге
културе, извор финансирања 01, економска
класификација 482 Порези, обавезне таксе,
казне и пенали, тако да укупан план средстава
ове апропријације за 2021. годину износи 14.000
динара
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.
4. Решење доставити Завичајном музеју
''Параћин'' Параћин; Начелнику Управе за
локални економски развој, јавне службе и
друштвене делатности; Начелнику Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове; Одељењу за финансије и буџет
(начелнику и шефу радне групе трезора);
Одељењу за скупштинске и нормативне послове;
Управи за трезор и архиви.
5. Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''.
Образложење
Завичајни музеј ''Параћин'' Параћин, се
обратио Председнику општине захтевом бр. 151
од 01.04.2021. године, којим тражи додатна
средства у износу од 1.000,00 динара на име: плаћања судских такси за одговор на тужбу
(посл. бр. П1-403/2020, П1-404/2020, П1405/2020, П1-406/2020, П1-407/2020).
Решавајући по поднетом захтеву, у складу
са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, бр. 400-547/2021- V-01 од 02.04.2021.

_
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године, донета је одлука као у изреци овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400 - 543/2021- I од 02.04.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ.
__________________________________________
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