
     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

               ОПШТИНЕ ПАРАЋИН                          Број  8  

Година 17                    22.04.2021.                          Излази по потреби 

Цена 300 динара 
 

На основу члана 19б Закона о избеглицама 

("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 

42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 

30/2010), члана 40. став 1.тачка 6. Статута 

општине Параћин (,,Службени лист општине 

Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Одлуке о овлашћењу 

Општинске стамбене агенције Параћин на 

припреми и обради докумената за решавање 

стамбених потреба за коришћење, закуп, или 

куповину стамбених јединица које су додељене 

избеглицама на територији општине Параћин, 

(Службени лист Општине  Параћин бр. 

19/2019.), а на основу Предлога Стамбене 

комисије : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН на седници одржаној дана 

22.04.2021. године донела је : 

 

ОДЛУКУ 

o решавању стамбених потреба избеглица 

 

1. ОДОБРАВА СЕ купопродаја стамбене 

јединице број 11 досадашњем закупцу Николини 

Живанов, са пребивалиштем у Параћину, 

општина Параћин, улица Норвешка број 1/2/11,  

ЈМБГ : 2307978375419, са л.к.број 003414003, 

издала ПС у Параћину површине 51,16 м2 у 

стамбеној згради  за колективно становање 

изграђеној на КП бр. 3912/68 уписане у ЛН 1852 

КО Параћин-град општине Параћин 

2. У складу са Одлуком о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на 

основу испуњености услова и броја освојених 

бодова заведеном код Комесаријата за избеглице 

и миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 

од 05.06.2015. године као и заведено код 

општине Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 

03.06.2015. године, Николина Живанов је на 

основу броја освојених бодова, у складу са 

мерилима за избор корисника који су утврђени у 

листи реда првенства за доделу помоћи за 

решавања стамбених потреба избеглица  

 

 

додељена у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине у року до шест месеци – 

стамбена јединица број 11 у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој број 1 

коју ће користити са члановима домаћинства. 

3. Стамбену јединицу из ове Одлуке купује 

именована за износ од 1.124.939,42 динара на 

период од 25 година без учешћа и камате. 

4. Стамбену јединицу именована купује 

ради решавања стамбених потреба за себе и 

своју породицу и иста је користи са члановима 

породице : 

1. Владимир Живанов ЈМБГ: 

2109973190015 - супруг именоване 

2. Милица Живанов ЈМБГ: 1002999728223 

- ћерка именоване 

3. Вукашин Живанов ЈМБГ: 

2011007723236 - син именоване 

 

5. Обaвезује се Николина Живанов да по 

доношењу ове Одлуке закључи Уговор о 

купопродаји у року од 15 дана и да отпочне 

исплату купопродајне цене стамбене јединице  у 

роковима који су утврђени овом Одлуком и 

Уговором о купопродаји, до 5. у месецу за 

претходни месец. 

6. Обавезује се именована да по закључењу 

Уговора о купопродаји и овери истог о свом 

трошку код Јавног бележника- нотара упише 

стамбену јединицу код надлежне службе РГЗ -  

катастра непокретности у Параћину такође о 

свом трошку. 

Хипотека на напред наведеној стамбеној 

јединици се уписује у корист општине Параћин 

без накнаде. 

7. Контролу коришћења, уплата откупне 

цене, уписе хипотеке и других услова вршиће 

Општинска стамбена агенција Параћин и 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије. 
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8. Ову Одлуку доставити по усвајању 

Скупштине општине Параћин купцу стамбене 

јединице и архиви Општинске стамбене агенције 

Параћин иста се прилаже уз Уговор о 

купопродаји. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу Одлуке о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника 

рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова 

заведеном код Комесаријата за избеглице и 

миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 од 

05.06.2015. године као и заведено код општине 

Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 03.06.2015. 

године Николина Живанов је на основу број 

освојених бодова, у складу са мерилима за избор 

корисника који су утврђени у листи реда 

првенства за доделу помоћи за решавања 

стамбених потреба избеглица додељена у закуп 

на одређено време са могућношћу куповине у 

року до шест месеци – стамбена јединица број 

11 у стамбеној згради за колективно становање у 

улици Норвешкој број 1 коју ће користити са 

члановима домаћинства. 

Стамбена јединица која се додељује 

именованој се налази у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој бр. 1 

се према Одлуци о одређивању зоне и 

најопремљеније зоне на територији општине 

Параћин ( Службени лист општине Параћин 

14/2013) налази у трећој зони насељеног места 

Параћин а према Одлуци о стопи амортизације у 

општини Пaраћин за коју се умањује вредност 

непокретности осим земљишта, која чини 

основицу пореза на имовину корисника који не 

води послoвне књиге (Службени лист општине 

Параћин 14/2013) износи 0,8% годишње 

применом пропорционалне методе. 

 Дана 19.09.2019. године именована је са 

општином Параћин закључила Уговор о закупу 

стамбене јединицe на одређено време бр. 

77/2019, којим Уговором је утврђен износ 

закупнине од 2.735,60 динара који је закупац 

дужан да плаћа до 5. у месцу за претходни месец 

као и други услови који су одређени за 

коришћење стамбене јединице. 

Дана 27.02.2020. године именована је 

поднела Захтев за откуп непокретности, који је 

заведен под бројем 57/2020, у којем се изјаснила  

 

 

да жели да откупи стамбену јединицу која јој је 

дата на коришћење. 

Обзиром да је Уговор о закупу стамбене 

јединице на одређено време бр. 77/2019 од 

19.09.2019. године закључен на период од 6 

месеци а да је тих 6 месеци истицало 19.03.2020. 

године , 17.03.2020. године са именованом је 

закључен Анекс уговора о закупу број 82/2020 

којим је под истим условима продужен рок 

закупа стамбене јединице до закључење уговора 

о откупу стамбене јединице из разлога увођења 

ванредног стања 15.03.2020. године због 

пандемије вируса covid 19 због чега су 

активности у овој правној ствари одложене и 

настављене након истека ванредног стања. 

 Општинска стамбена агенција Параћин је 

дана 02.03.2020. године поднела Захтев за 

обрачун купопродајне цене бр. 68/2020 Локалној 

пореској администрацији Управе за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове као 

надлежном органу који је по Решењу о 

утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2020. годину на територији општине Параћин 

(објављено у СЛ општине Параћин бр. 33/2019) а 

у складу са Законом о избеглицима извршила 

обрачун исте. По Извештају бр. 110/2020 од дана 

12.06.2020. године неведени орган је на основу 

података који су достављени о сваком кориснику 

стамбене јединице, а у складу са критеријумима 

по Закону о избеглицама и по Упуству 

Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије као и у складу са напред 

наведеним одлукама које је донела Скупштина 

општине Параћин утврдио цену за наведену 

стамбену јединицу која износи 1.124.939,42 

динара. 

Са наведеном ценом упозната је корисница 

и иста је својеручном Изјавом од дана 

07.07.2020. која је заведена под бројем 159/2020 

прихватила цену и изјаснила се да жели да 

откупи стамбену јединицу на период од 25 

година.  

Стамбена комисија је након прегледа 

комплетне документацијe константовала да 

корисница стамбене јединице испуњава услове 

за откуп стамбене јединице по цени која је дата 

и на коју је именована својом Изјавом од дана 

07.07.2020. која је заведена под бројем 159/2020 

пристала и истом изјавила да жели откупну цену 

да исплати у једнаким месечним ратама на 

период од 25 година те је Стамбена комисија  
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предложила Скупштини општине Параћин као 

надлежном ограну за располагање имовнином 

општине Параћин да именованом лицу одобри 

откуп стамбене јединице како је у дипозитиву 

ове Одлуке утврђено. 

По доношењу Одлуке од стране 

Скупштине општине Параћин са именованом ће 

бити закључен Уговор о откупу и солменизован 

код Јавног бележника – нотара о трошку 

именоване. 

Корисница стамбене јединице је дужна да 

отпочне откуп исте у роковима коју су дати у 

диспозитиву ове Одлуке.  

Закупац стамбене јединице који откупљује 

стамбену јединицу на период од 25 година сноси 

трошкове уписа стамбене јединицe а хипотека 

исте се уписује на општину Параћин без 

плаћања накнаде. 

Купац стамбене јединице уписује исту на 

своје име у власништву 1/1 с тим што исту не 

сме отуђити у року од 5 годинa од дана 

закључења уговора о откупу. 

Контролу исплате откупне цене стамбене 

јединице на период откупа врши Општинска 

стамбена агенција Параћин и Комесаријат за 

избеглице и миграције, а средства која се 

уплаћују су на посебан рачун Трезора који се 

евидентирају и у складу са Програмом рада и 

финансијским планом биће трошена наменски за 

решавање стамбених потреба избеглица. 

Ова Одлука и Уговор о откупу стамбене 

јединице су правни основ за упис исте на име 

купца код РГЗ – катастра непокретности у 

Параћину а купац исту стамбену јединцу уписује 

на своје име и према условима који су утвђени 

овом Одлуком и Уговором о откупу. 

Предња Одлука се доставља купцу 

стамбене јединице са Угвоором о откупу 

односно куповини, и за ахриву Општинке 

стамбене агенције Праћин. 

ПРАВНА ПОУКА: Ова Одлука је коначна. 

Против исте се може покренути управни спор 

код надлежног суда у року од 30 дана од дана 

пријема ове Одлуке. Тужба са документацијом  

се доставља преко Општинске стамбене агенције 

Параћин. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:360-13/2021-II од 22.04.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић   дипл. правник 

________________________________________ 

 

На основу члана 19б Закона о избеглицама 

("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 

42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 

30/2010), члана 40. став 1.тачка 6. Статута 

општине Параћин (,,Службени лист општине 

Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Одлуке о овлашћењу 

Општинске стамбене агенције Параћин на 

припреми и обради докумената за решавање 

стамбених потреба за коришћење, закуп, или 

куповину стамбених јединица које су додељене 

избеглицама на територији општине Параћин, 

(Службени лист Општине  Параћин бр. 

19/2019.), а на основу Предлога Стамбене 

комисије : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН на седници одржаној дана 

22.04.2021. године донела је: 

 

ОДЛУКУ 

o решавању стамбених потреба избеглица 

 

1. ОДОБРАВА СЕ купопродаја стамбене 

јединице број 10 досадашњем закупцу Алену 

Радмановићу, са пребивалиштем у Параћину, 

општина Параћин, улица Норвешка број 1/2/10,  

ЈМБГ : 2608978381001, са л.к.број 010847901, 

издала ПС у Параћину површине 51,05 м2 у 

стамбеној згради  за колективно становање 

изграђеној на КП бр. 3912/68 уписане у ЛН 1852 

КО Параћин-град општине Параћин 

2. У складу са Одлуком о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на 

основу испуњености услова и броја освојених 

бодова заведеном код Комесаријата за избеглице 

и миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 

од 05.06.2015. године као и заведено код 

општине Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 

03.06.2015. године, Алену Радмановић је на 

основу броја освојених бодова, у складу са 

мерилима за избор корисника који су утврђени у 

листи реда првенства за доделу помоћи за 

решавања стамбених потреба избеглица 

додељена у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине у року до шест месеци – 

стамбена јединица број 10 у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој број 1 

коју ће користити са члановима домаћинства. 

3. Стамбену јединицу из ове Одлуке купује 

именовани за износ од 1.164.732,49 динара на 

период од 25 година без учешћа и камате. 
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4. Стамбену јединицу именовани купује 

ради решавања стамбених потреба за себе и 

своју породицу и иста је користи са члановима 

породице : 

1. Мила Радмановић ЈМБГ: 1501979728223 

- супруга именованог 

2. Арсеније Радмановић ЈМБГ: 

1502000710198 - син именованог 

3. Андреј Радмановић ЈМБГ: 

0310005723239 - син именованог 

5. Обевезује се Ален Радмановић да по 

доношењу ове Одлуке закључи Уговор о 

купопродаји у року од 15 дана и да отпочне 

исплату купопродајне цене стамбене јединице  у 

роковима који су утврђени овом Одлуком и 

Уговором о купопродаји, до 5. у месецу за 

претходни месец. 

6. Обавезује се именовани да по закључењу 

Уговора о купопродаји и овери истог о свом 

трошку код Јавног бележника - нотара упише 

стамбену јединицу код надлежне службе РГЗ -  

катастра непокретности у Параћину такође о 

свом трошку. 

Хипотека на напред наведеној стамбеној 

јединици се уписује у корист општине Параћин 

без накнаде. 

7. Контролу коришћења, уплата откупне 

цене, уписе хипотеке и других услова вршиће 

Општинска стамбена агенција Параћин и 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије. 

8. Ову Одлуку доставити по усвајању 

Скупштине општине Параћин купцу стамбене 

јединице и архиви Општинске стамбене агенције 

Параћин иста се прилаже уз Уговор о 

купопродаји. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу Одлуке о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника 

рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова 

заведеном код Комесаријата за избеглице и 

миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 од 

05.06.2015. године као и заведено код општине 

Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 03.06.2015. 

године Ален Радмановић је на основу број 

освојених бодова, у складу са мерилима за избор 

корисника који су утврђени у листи реда 

првенства за доделу помоћи за решавања 

стамбених потреба избеглица додељена у закуп  

 

на одређено време са могућношћу куповине у 

року до шест месеци – стамбена јединица број 

10 у стамбеној згради за колективно становање у 

улици Норвешкој број 1 коју ће користити са 

члановима домаћинства. 

Стамбена јединица која се додељује 

именованим се налази у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој бр. 1 

се према Одлуци о одређивању зоне и 

најопремљеније зоне на територији општине 

Параћин ( Службени лист општине Параћин 

14/2013) налази у трећој зони насељеног места 

Параћин а према Одлуци о стопи амортизације у 

општини Пaраћин за коју се умањује вредност 

непокретности осим земљишта, која чини 

основицу пореза на имовину корисника који не 

води послoвне књиге (Службени лист општине 

Параћин 14/2013) износи 0,8% годишње 

применом пропорционалне методе. 

 Дана 19.09.2019. године именовани је са 

општином Параћин закључио Уговор о закупу 

стамбене јединицe на одређено време бр. 

75/2019, којим Уговором је утврђен износ 

закупнине од 2.784,11 динара који је закупац 

дужан да плаћа до 5. у месцу за претходни месец 

као и други услови који су одређени за 

коришћење стамбене јединице. 

Дана 25.02.2020. године именовани је 

поднео Захтев за откуп непокретности, који је 

заведен под бројем 49/2020, у којем се изјаснио 

да жели да откупи стамбену јединицу која јој је 

дата на коришћење. 

Обзиром да је Уговор о закупу стамбене 

јединице на одређено време бр. 75/2019 од 

19.09.2019. године закључен на период од 6 

месеци а да је тих 6 месеци истицало 19.03.2020. 

године , 17.03.2020. године са именованим је 

закључен Анекс уговора о закупу број 81/2020 

којим је под истим условима продужен рок 

закупа стамбене јединице до закључење уговора 

о откупу стамбене јединице из разлога увођења 

ванредног стања 15.03.2020. године због 

пандемије вируса covid 19 због чега су 

активности у овој правној ствари одложене и 

настављене након истека ванредног стања. 

 Општинска стамбена агенција Параћин је 

дана 02.03.2020. године поднела Захтев за 

обрачун купопродајне цене бр. 68/2020 Локалној 

пореској администрацији Управе за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове као 

надлежном органу који је по Решењу о 

утврђивању просечних цена квадратног метра  
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непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2020. годину на територији општине Параћин 

(објављено у СЛ општине Параћин бр. 33/2019) а 

у складу са Законом о избеглицима извршила 

обрачун исте. По Извештају бр. 110/2020 од дана 

12.06.2020. године неведени орган је на основу 

података који су достављени о сваком кориснику 

стамбене јединице, а у складу са критеријумима 

по Закону о избеглицама и по Упуству 

Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије као и у складу са напред 

наведеним одлукама које је донела Скупштина 

општине Параћин утврдио цену за наведену 

стамбену јединицу која износи 1.164.732,49 

динара. 

Са наведеном ценом упознат је корисник и 

исти је својеручном Изјавом од дана 01.07.2020. 

која је заведена под бројем 151/2020 прихватио 

цену и изјаснио се да жели да откупи стамбену 

јединицу на период од 25 година.  

Стамбена комисија је након прегледа 

комплетне документацијe константовала да 

корисница стамбене јединице испуњава услове 

за откуп стамбене јединице по цени која је дата 

и на коју је именовани својом Изјавом од дана 

01.07.2020. која је заведена под бројем 151/2020 

пристао и истом изјавио да жели откупну цену 

да исплати у једнаким месечним ратама на 

период од 25 година те је Стамбена комисија 

предложила Скупштини општине Параћин као 

надлежном ограну за располагање имовнином 

општине Параћин да именованом лицу одобри 

откуп стамбене јединице како је у дипозитиву 

ове Одлуке утврђено. 

По доношењу Одлуке од стране 

Скупштине општине Параћин са именованим ће 

бити закључен Уговор о откупу и солменизован 

код Јавног бележника – нотара о трошку 

именоване. 

Корисник стамбене јединице је дужан да 

отпочне откуп исте у роковима коју су дати у 

диспозитиву ове Одлуке.  

Закупац стамбене јединице који откупљује 

стамбену јединицу на период од 25 година сноси 

трошкове уписа стамбене јединицe а хипотека 

исте се уписује на општину Параћин без 

плаћања накнаде. 

Купац стамбене јединице уписује исту на 

своје име у власништву 1/1 с тим што исту не 

сме отуђити у року од 5 годинa од дана 

закључења уговора о откупу. 

 

 

Контролу исплате откупне цене стамбене 

јединице на период откупа врши Општинска 

стамбена агенција Параћин и Комесаријат за 

избеглице и миграције, а средства која се 

уплаћују су на посебан рачун Трезора који се 

евидентирају и у складу са Програмом рада и 

финансијским планом биће трошена наменски за 

решавање стамбених потреба избеглица. 

Ова Одлука и Уговор о откупу стамбене 

јединице су правни основ за упис исте на име 

купца код РГЗ – катастра непокретности у 

Параћину а купац исту стамбену јединцу уписује 

на своје име и према условима који су утвђени 

овом Одлуком и Уговором о откупу. 

Предња Одлука се доставља купцу 

стамбене јединице са Угвоором о откупу 

односно куповини, и за ахриву Општинке 

стамбене агенције Праћин. 

ПРАВНА ПОУКА: Ова Одлука је коначна. 

Против исте се може покренути управни спор 

код надлежног суда у року од 30 дана од дана 

пријема ове Одлуке. Тужба са документацијом  

се доставља преко Општинске стамбене агенције 

Параћин. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:360-14/2021-II  од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић   дипл. правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 19б Закона о избеглицама 

("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 

42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 

30/2010), члана 40. став 1.тачка 6. Статута 

општине Параћин (,,Службени лист општине 

Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Одлуке о овлашћењу 

Општинске стамбене агенције Параћин на 

припреми и обради докумената за решавање 

стамбених потреба за коришћење, закуп, или 

куповину стамбених јединица које су додељене 

избеглицама на територији општине Параћин, 

(Службени лист Општине  Параћин бр. 

19/2019.), а на основу Предлога Стамбене 

комисије : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН на седници одржаној дана  

22.04.2021. године донела је : 

 

ОДЛУКУ 

o решавању стамбених потреба избеглица 
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1. ОДОБРАВА СЕ купопродаја стамбене 

јединице број 1 досадашњем закупцу Зорану 

Раконићу, са пребивалиштем у Параћину, 

општина Параћин, улица Норвешка број 1/1,  

ЈМБГ : 1605975370804, са л.к.број 004658570, 

издала ПС у Параћину површине 43,38 м2 у 

стамбеној згради  за колективно становање 

изграђеној на КП бр. 3912/68 уписане у ЛН 1852 

КО Параћин-град општине Параћин 

2. У складу са Одлуком о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на 

основу испуњености услова и броја освојених 

бодова заведеном код Комесаријата за избеглице 

и миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 

од 05.06.2015. године као и заведено код 

општине Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 

03.06.2015. године, Зоран Раконић је на основу 

броја освојених бодова, у складу са мерилима за 

избор корисника који су утврђени у листи реда 

првенства за доделу помоћи за решавања 

стамбених потреба избеглица додељена у закуп 

на одређено време са могућношћу куповине у 

року до шест месеци – стамбена јединица број 1 

у стамбеној згради за колективно становање у 

улици Норвешкој број 1 коју ће користити са 

члановима домаћинства. 

3. Стамбену јединицу из ове Одлуке купује 

именовани за износ од 1.045.578,21 динара на 

период од 25 година без учешћа и камате. 

4. Стамбену јединицу именовани купује 

ради решавања стамбених потреба за себе и 

своју породицу и исти је користи са члановима 

породице : 

1. Андреј Илић ЈМБГ: 3005007723213 - син 

именованог 

2. Вања Илић ЈМБГ: 1304009728239 - ћерка 

именованог 

5. Обевезује се Зоран Раконић да по 

доношењу ове Одлуке закључи Уговор о 

купопродаји у року од 15 дана и да отпочне 

исплату купопродајне цене стамбене јединице  у 

роковима који су утврђени овом Одлуком и 

Уговором о купопродаји, до 5. у месецу за 

претходни месец. 

6. Обавезује се именовани да по закључењу 

Уговора о купопродаји и овери истог о свом 

трошку код Јавног бележника- нотара упише 

стамбену јединицу код надлежне службе РГЗ -  

катастра непокретности у Параћину такође о 

свом трошку. 

 

 

Хипотека на напред наведеној стамбеној 

јединици се уписује у корист општине Параћин 

без накнаде. 

7. Контролу коришћења, уплата откупне 

цене, уписе хипотеке и других услова вршиће 

Општинска стамбена агенција Параћин и 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије. 

8. Ову Одлуку доставити по усвајању 

Скупштине општине Параћин купцу стамбене 

јединице и архиви Општинске стамбене агенције 

Параћин иста се прилаже уз Уговор о 

купопродаји. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу Одлуке о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника 

рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова 

заведеном код Комесаријата за избеглице и 

миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 од 

05.06.2015. године као и заведено код општине 

Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 03.06.2015. 

године Зоран Раконић је на основу број 

освојених бодова, у складу са мерилима за избор 

корисника који су утврђени у листи реда 

првенства за доделу помоћи за решавања 

стамбених потреба избеглица додељена у закуп 

на одређено време са могућношћу куповине у 

року до шест месеци – стамбена јединица број 1 

у стамбеној згради за колективно становање у 

улици Норвешкој број 1 коју ће користити са 

члановима домаћинства. 

Стамбена јединица која се додељује 

именованом се налази у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој бр. 1 

се према Одлуци о одређивању зоне и 

најопремљеније зоне на територији општине 

Параћин ( Службени лист општине Параћин 

14/2013) налази у трећој зони насељеног места 

Параћин а према Одлуци о стопи амортизације у 

општини Пaраћин за коју се умањује вредност 

непокретности осим земљишта, која чини 

основицу пореза на имовину корисника који не 

води послoвне књиге (Службени лист општине 

Параћин 14/2013) износи 0,8% годишње 

применом пропорционалне методе. 

 Дана 19.09.2019. године именовани је са 

општином Параћин закључио Уговор о закупу 

стамбене јединицe на одређено време бр. 

57/2019, којим Уговором је утврђен износ  
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закупнине од 2.365,82 динара који је закупац 

дужан да плаћа до 5. у месцу за претходни месец 

као и други услови који су одређени за 

коришћење стамбене јединице. 

Дана 27.02.2020. године именовани је 

поднеo Захтев за откуп непокретности, који је 

заведен под бројем 56/2020, у којем се изјаснио 

да жели да откупи стамбену јединицу која јој је 

дата на коришћење. 

Обзиром да је Уговор о закупу стамбене 

јединице на одређено време бр. 57/2019 од 

19.09.2019. године закључен на период од 6 

месеци а да је тих 6 месеци истицало 19.03.2020. 

године , 17.03.2020. године са именованим је 

закључен Анекс уговора о закупу број 72/2020 

којим је под истим условима продужен рок 

закупа стамбене јединице до закључење уговора 

о откупу стамбене јединице из разлога увођења 

ванредног стања 15.03.2020. године због 

пандемије вируса covid 19 због чега су 

активности у овој правној ствари одложене и 

настављене након истека ванредног стања. 

 Општинска стамбена агенција Параћин је 

дана 02.03.2020. године поднела Захтев за 

обрачун купопродајне цене бр. 68/2020 Локалној 

пореској администрацији Управе за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове као 

надлежном органу који је по Решењу о 

утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2020. годину на територији општине Параћин 

(објављено у СЛ општине Параћин бр. 33/2019) а 

у складу са Законом о избеглицима извршила 

обрачун исте. По Извештају бр. 110/2020 од дана 

12.06.2020. године неведени орган је на основу 

података који су достављени о сваком кориснику 

стамбене јединице, а у складу са критеријумима 

по Закону о избеглицама и по Упуству 

Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије као и у складу са напред 

наведеним одлукама које је донела Скупштина 

општине Параћин утврдио цену за наведену 

стамбену јединицу која износи 1.045.578,21 

динара. 

Са наведеном ценом упозната је корисник 

и исти је својеручном Изјавом од дана 

07.07.2020. која је заведена под бројем 160/2020 

прихватио цену и изјаснио се да жели да откупи 

стамбену јединицу на период од 25 година.  

Стамбена комисија је након прегледа 

комплетне документацијe константовала да 

корисник стамбене јединице испуњава услове за  

 

откуп стамбене јединице по цени која је дата и 

на коју је именовани својом Изјавом од дана 

07.07.2020. која је заведена под бројем 160/2020 

пристао и истом изјавио да жели откупну цену 

да исплати у једнаким месечним ратама на 

период од 25 година те је Стамбена комисија 

предложила Скупштини општине Параћин као 

надлежном ограну за располагање имовнином 

општине Параћин да именованом лицу одобри 

откуп стамбене јединице како је у дипозитиву 

ове Одлуке утврђено. 

По доношењу Одлуке од стране 

Скупштине општине Параћин са именованим ће 

бити закључен Уговор о откупу и солменизован 

код Јавног бележника – нотара о трошку 

именоване. 

Корисник стамбене јединице је дужан да 

отпочне откуп исте у роковима коју су дати у 

диспозитиву ове Одлуке.  

Закупац стамбене јединице који откупљује 

стамбену јединицу на период од 25 година сноси 

трошкове уписа стамбене јединицe а хипотека 

исте се уписује на општину Параћин без 

плаћања накнаде. 

Купац стамбене јединице уписује исту на 

своје име у власништву 1/1 с тим што исту не 

сме отуђити у року од 5 годинa од дана 

закључења уговора о откупу. 

Контролу исплате откупне цене стамбене 

јединице на период откупа врши Општинска 

стамбена агенција Параћин и Комесаријат за 

избеглице и миграције, а средства која се 

уплаћују су на посебан рачун Трезора који се 

евидентирају и у складу са Програмом рада и 

финансијским планом биће трошена наменски за 

решавање стамбених потреба избеглица. 

Ова Одлука и Уговор о откупу стамбене 

јединице су правни основ за упис исте на име 

купца код РГЗ – катастра непокретности у 

Параћину а купац исту стамбену јединцу уписује 

на своје име и према условима који су утвђени 

овом Одлуком и Уговором о откупу. 

Предња Одлука се доставља купцу 

стамбене јединице са Угвоором о откупу 

односно куповини, и за ахриву Општинке 

стамбене агенције Праћин. 

ПРАВНА ПОУКА: Ова Одлука је коначна. 

Против исте се може покренути управни спор 

код надлежног суда у року од 30 дана од дана 

пријема ове Одлуке. Тужба са документацијом  

се доставља преко Општинске стамбене агенције 

Параћин. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:360-15/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић   дипл. правник 

__________________________________________ 

 

На основу члана 19б Закона о избеглицама 

("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 

42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 

30/2010), члана 40. став 1.тачка 6. Статута 

општине Параћин (,,Службени лист општине 

Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Одлуке о овлашћењу 

Општинске стамбене агенције Параћин на 

припреми и обради докумената за решавање 

стамбених потреба за коришћење, закуп, или 

куповину стамбених јединица које су додељене 

избеглицама на територији општине Параћин, 

(Службени лист Општине  Параћин бр. 

19/2019.), а на основу Предлога Стамбене 

комисије : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН на седници одржаној дана 

22.04.2021.године донела је: 

 

ОДЛУКУ 

o решавању стамбених потреба избеглица 

 

1. ОДОБРАВА СЕ купопродаја стамбене 

јединице број 14 досадашњем закупцу 

Александру Раконићу, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, улица Норвешка 

број 1/3/14,  ЈМБГ : 3008976370807, са л.к.број 

003495525, издала ПС у Параћину површине 

51,05 м2 у стамбеној згради  за колективно 

становање изграђеној на КП бр. 3912/68 уписане 

у ЛН 1852 КО Параћин-град општине Параћин 

2. У складу са Одлуком о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на 

основу испуњености услова и броја освојених 

бодова заведеном код Комесаријата за избеглице 

и миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 

од 05.06.2015. године као и заведено код 

општине Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 

03.06.2015. године, Александaр Раконић је на 

основу броја освојених бодова, у складу са 

мерилима за избор корисника који су утврђени у 

листи реда првенства за доделу помоћи за 

решавања стамбених потреба избеглица 

додељена у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине у року до шест месеци- 

 

стамбена јединица број 14 у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој број 1 

коју ће користити са члановима домаћинства. 

3. Стамбену јединицу из ове Одлуке купује 

именовани за износ од 1.164.732,49 динара на 

период од 25 година без учешћа и камате. 

4. Стамбену јединицу именовани купује 

ради решавања стамбених потреба за себе и 

своју породицу и исти је користи са члановима 

породице : 

1. Давид Раконић ЈМБГ: 0106006723236 - 

син именованог 

2. Нађа Раконић ЈМБГ: 0911009728212 - 

ћерка именованог 

5. Обевезује се Александар Раконић да по 

доношењу ове Одлуке закључи Уговор о 

купопродаји у року од 15 дана и да отпочне 

исплату купопродајне цене стамбене јединице  у 

роковима који су утврђени овом Одлуком и 

Уговором о купопродаји, до 5. у месецу за 

претходни месец. 

6. Обавезује се именовани да по закључењу 

Уговора о купопродаји и овери истог о свом 

трошку код Јавног бележника - нотара упише 

стамбену јединицу код надлежне службе РГЗ -  

катастра непокретности у Параћину такође о 

свом трошку. 

Хипотека на напред наведеној стамбеној 

јединици се уписује у корист општине Параћин 

без накнаде. 

7. Контролу коришћења, уплата откупне 

цене, уписе хипотеке и других услова вршиће 

Општинска стамбена агенција Параћин и 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије. 

8. Ову Одлуку доставити по усвајању 

Скупштине општине Параћин купцу стамбене 

јединице и архиви Општинске стамбене агенције 

Параћин иста се прилаже уз Уговор о 

купопродаји. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу Одлуке о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника 

рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова 

заведеном код Комесаријата за избеглице и 

миграције РС Београд под бр. 9-9/225-16/2013 од 

05.06.2015. године као и заведено код општине 

Параћин под бр. 360-8/2015-01-I од 03.06.2015. 

године Александар Раконић је на основу број  
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освојених бодова, у складу са мерилима за избор 

корисника који су утврђени у листи реда 

првенства за доделу помоћи за решавања 

стамбених потреба избеглица додељена у закуп 

на одређено време са могућношћу куповине у 

року до шест месеци – стамбена јединица број 

14 у стамбеној згради за колективно становање у 

улици Норвешкој број 1 коју ће користити са 

члановима домаћинства. 

Стамбена јединица која се додељује 

именованом, се налази у стамбеној згради за 

колективно становање у улици Норвешкој бр. 1 

се према Одлуци о одређивању зоне и 

најопремљеније зоне на територији општине 

Параћин ( Службени лист општине Параћин 

14/2013) налази у трећој зони насељеног места 

Параћин а према Одлуци о стопи амортизације у 

општини Пaраћин за коју се умањује вредност 

непокретности осим земљишта, која чини 

основицу пореза на имовину корисника који не 

води послoвне књиге (Службени лист општине 

Параћин 14/2013) износи 0,8% годишње 

применом пропорционалне методе. 

 Дана 19.09.2019. године именовани је са 

општином Параћин закључио Уговор о закупу 

стамбене јединицe на одређено време бр. 

83/2019, којим Уговором је утврђен износ 

закупнине од 2.784,11 динара који је закупац 

дужан да плаћа до 5. у месцу за претходни месец 

као и други услови који су одређени за 

коришћење стамбене јединице. 

Дана 28.02.2020. године именовани је 

поднео Захтев за откуп непокретности, који је 

заведен под бројем 59/2020, у којем се изјаснио 

да жели да откупи стамбену јединицу која јој је 

дата на коришћење. 

Обзиром да је Уговор о закупу стамбене 

јединице на одређено време бр. 83/2019 од 

19.09.2019. године закључен на период од 6 

месеци а да је тих 6 месеци истицало 19.03.2020. 

године , 17.03.2020. године са именованим је 

закључен Анекс уговора о закупу број 85/2020 

којим је под истим условима продужен рок 

закупа стамбене јединице до закључење уговора 

о откупу стамбене јединице из разлога увођења 

ванредног стања 15.03.2020. године због 

пандемије вируса covid 19 због чега су 

активности у овој правној ствари одложене и 

настављене након истека ванредног стања. 

 Општинска стамбена агенција Параћин је 

дана 02.03.2020. године поднела Захтев за 

обрачун купопродајне цене бр. 68/2020 Локалној  

 

пореској администрацији Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове као надлежном органу који је по 

Решењу о утврђивању просечних цена 

квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2020. годину на територији 

општине Параћин (објављено у СЛ општине 

Параћин бр. 33/2019) а у складу са Законом о 

избеглицима извршила обрачун исте. По 

Извештају бр. 110/2020 од дана 12.06.2020. 

године неведени орган је на основу података 

који су достављени о сваком кориснику 

стамбене јединице, а у складу са критеријумима 

по Закону о избеглицама и по Упуству 

Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије као и у складу са напред 

наведеним одлукама које је донела Скупштина 

општине Параћин утврдио цену за наведену 

стамбену јединицу која износи 1.164.732,49 

динара. 

Са наведеном ценом упознат је корисник 

и исти је својеручном Изјавом од дана 

03.07.2020. која је заведена под бројем 156/2020 

прихватио цену и изјаснио се да жели да откупи 

стамбену јединицу на период од 25 година.  

Стамбена комисија је након прегледа 

комплетне документацијe константовала да 

корисник стамбене јединице испуњава услове за 

откуп стамбене јединице по цени која је дата и 

на коју је именовани својом Изјавом од дана 

03.07.2020. која је заведена под бројем 156/2020 

пристао и истом изјавио да жели откупну цену 

да исплати у једнаким месечним ратама на 

период од 25 година те је Стамбена комисија 

предложила Скупштини општине Параћин као 

надлежном ограну за располагање имовнином 

општине Параћин да именованом лицу одобри 

откуп стамбене јединице како је у дипозитиву 

ове Одлуке утврђено. 

По доношењу Одлуке од стране 

Скупштине општине Параћин са именованим ће 

бити закључен Уговор о откупу и солменизован 

код Јавног бележника – нотара о трошку 

именоване. 

Корисник стамбене јединице је дужан да 

отпочне откуп исте у роковима коју су дати у 

диспозитиву ове Одлуке.  

Закупац стамбене јединице који 

откупљује стамбену јединицу на период од 25 

година сноси трошкове уписа стамбене јединицe 

а хипотека исте се уписује на општину Параћин 

без плаћања накнаде. 
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Купац стамбене јединице уписује исту на 

своје име у власништву 1/1 с тим што исту не 

сме отуђити у року од 5 годинa од дана 

закључења уговора о откупу. 

Контролу исплате откупне цене стамбене 

јединице на период откупа врши Општинска 

стамбена агенција Параћин и Комесаријат за 

избеглице и миграције, а средства која се 

уплаћују су на посебан рачун Трезора који се 

евидентирају и у складу са Програмом рада и 

финансијским планом биће трошена наменски за 

решавање стамбених потреба избеглица. 

Ова Одлука и Уговор о откупу стамбене 

јединице су правни основ за упис исте на име 

купца код РГЗ – катастра непокретности у 

Параћину а купац исту стамбену јединцу уписује 

на своје име и према условима који су утвђени 

овом Одлуком и Уговором о откупу. 

Предња Одлука се доставља купцу 

стамбене јединице са Угвоором о откупу 

односно куповини, и за ахриву Општинке 

стамбене агенције Праћин. 

ПРАВНА ПОУКА: Ова Одлука је коначна. 

Против исте се може покренути управни спор 

код надлежног суда у року од 30 дана од дана 

пријема ове Одлуке. Тужба са документацијом  

се доставља преко Општинске стамбене агенције 

Параћин. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:360-16/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић   дипл. правник 

__________________________________________ 

 

На основу Одлуке о прибављању, отуђењу 

и давању у закуп непокретности на територији 

општине Параћин на којима општине има јавну 

својину («Службени лист општине Параћин», 

број 13/2019,28/2019 и 6/2021) и члана 40. став 1. 

тачка 37. Статута општине Параћин («Службени 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 22.04.2021.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на АНЕКС  III 

Уговора о закупу пословно-производног 

простора бр.УОП-Т:81-2019 од 16.12.2019.  

 

 

године , УОП-Т:97-2019 од 17.12.2019.године и 

УОП-Т:29-2020 од 28.05.2020. године 

 

1. Даје се сагласност на Анекс III Уговора о 

закупу пословно-производног простора бр.УОП-

Т:81-2019 од 16.12.2019. године , УОП-Т:97-

2019 од 17.12.2019.године и УОП-Т:29-2020 од 

28.05.2020. године,  

 између: 

-   Општине Параћин, Параћин, ул.Томе 

Живановића бр. 10, Матични број: 07184654, 

ПИБ: 100876853, коју заступа  законски 

заступник, Владимир Милћевић, председник 

општине и 

- RIMASTER doo Paraćin, Главица бб, из 

Параћина, привредног друштва  регистрованог  у 

Агенцији  за привредне регистре, под Матичним 

бројем 21424706, ПИБ: 111092127,  кога заступа 

законски заступник Милан Павлица, директор. 

 

2. Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милћевић, да потпише 

Анекс III Уговора из тачке 1. овог Решења. 

 

3. Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:361-12/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу чланa 56. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020), члана 22. став 1, члана 209. и члана 

211. став 2. Закона о социјалној заштити 

(«Службени гласник РС»,, бр. 24/2011) и члана 

40. Статута општине Параћин («Службени лист 

општине Параћин», број 22/18 и 4/19), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 22.04.2021.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
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Даје се сагласност нa Анекс II Уговорa о 

обезбеђивању средстава за вршење оснивачких 

права за 2021.годину између: 

 

1. Општине Параћин - оснивача Центра за 

социјални рад ''Параћин'' у Параћину,  ПИБ 

100876853, М.Б. 07184654, коју заступа 

Владимир Милићевића, дипл.инг.пољ.  

и 

2. Центра за социјални рад ''Параћин'', 

ул.Крагујевачка број 4. ПИБ 100876087, М.Б. 

07301278, кога заступа В.Д. директора 

Александра Антић, дипл.правница. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да потпише 

Анекс II Уговорa о обезбеђивању средстава за 

вршење оснивачких права за 2021.годину из 

става I овог Решења. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћину». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-763/2021-II  од  22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана  69. Закона о јавним 

предузећима став 1. тачка 3. («Службени 

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

1. тачка 10. Статута општине Параћин 

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

и 4/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, 

на седници одржаној 22.04.2021. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу 

општине Параћин у Параћину којом се уступају 

потраживања од дужника Јавног предузећа  

 

Дирекција за изградњу општине Параћин у 

Параћину по основу дуга на име јединствене 

дневне паркинг карте, уговором са трећим 

лицем, Одлуком број 371/21 од 

29.03.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:400-569/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.прав 

__________________________________________ 

 

На основу  члана 32. тачка 9 Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/2014- др.закон, 101/16- др.закон, 

47/18), члана  32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи , члана 8. Одлуке о оснивању Дома 

омладине ''Параћин''у Параћину (''Службени 

гласник РС'' бр. 21/16, 7/1/ и 6/21) и члана 40. 

тачка 13. Статута општине Параћин (''Службени 

гласник РС'' бр.22/18 и 4/19), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj 

22.04.2021. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на  Одлуку о изменама и 

допунама Статута Дома омладине ''Параћин'' у 

Параћину 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Дома омладине ''Параћин'' у 

Параћину, који је донео Управни одбор Дома 

омладине ''Параћин'' у Параћину на седници 

седници одржаној 13.04.2021. године , Одлука 

број:100/21. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 110-23/2021-II  од  22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др.закон и 47/18),  члана  40. став 1. тачка 25. 

Статута општине Параћин («Службени лист 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 22.04.2021.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Уговор о купопродаји 

непокретности 

 

I 

 

Даје се сагласност на Уговор о купопродаји 

непокретности између општине Параћин и 

Николине Живанов, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, адреса улица 

Норвешка број 1/2/11. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да, у складу са 

Одлуком скупштине општине о решавању 

стамбених потреба избеглица бр. 360-13/2021-II 

од 22.04.2021.године, потпише Уговор о 

купопродаји непокретности између општине 

Параћин и Николине Живанов, са 

пребивалиштем у Параћину, општина Параћин, 

адреса улица Норвешка број 1/2/11. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-758/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др.закон и 47/18),  члана  40. став 1. тачка 25. 

Статута општине Параћин («Службени лист 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 22.04.2021.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Уговор о купопродаји 

непокретности 

 

I 

 

Даје се сагласност на Уговор о купопродаји 

непокретности између општине Параћин и 

Алена Радмановића, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, адреса улица 

Норвешка број 1/2/10. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да, у складу са 

Одлуком скупштине општине о решавању 

стамбених потреба избеглица бр. 360-14/2021-II 

од 22.04.2021.године, потпише Уговор о 

купопродаји непокретности између општине 

Параћин и Алена Радмановића, са 

пребивалиштем у Параћину, општина Параћин, 

адреса улица Норвешка број 1/2/10. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-759/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др.закон и 47/18),  члана  40. став 1. тачка 25.  
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Статута општине Параћин («Службени лист 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 22.04.2021.године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Уговор о купопродаји 

непокретности 

 

I 

Даје се сагласност на Уговор о купопродаји 

непокретности између општине Параћин и 

Зорана Раконића, са пребивалиштем у Параћину, 

општина Параћин, адреса улица Норвешка број 

1/1. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да, у складу са 

Одлуком скупштине општине о решавању 

стамбених потреба избеглица бр. 360-15/2021-II 

од 22.04.2021.године, потпише Уговор о 

купопродаји непокретности између општине 

Параћин и Зорана Раконића, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, адреса улица 

Норвешка број 1/1. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-760/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Србије» бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др.закон и 47/18),  члана  40. став 1. тачка 25. 

Статута општине Параћин («Службени лист 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на 

седници одржаној 22.04.2021.године,  донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Уговор о купопродаји 

непокретности 

 

I 

 

Даје се сагласност на Уговор о купопродаји 

непокретности између општине Параћин и 

Александра Раконића, са пребивалиштем у 

Параћину, општина Параћин, адреса улица 

Норвешка број 1/3/14. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине 

Параћин, Владимир Милићевић, да, у складу са 

Одлуком скупштине општине о решавању 

стамбених потреба избеглица бр. 360-16/2021-II 

од 22.04.2021.године, потпише Уговор о 

купопродаји непокретности између општине 

Параћин и Александра Раконића, са 

пребивалиштем у Параћину, општина Параћин, 

адреса улица Норвешка број 1/3/14. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-761/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.прав. 

__________________________________________ 

 

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 

20. став 1. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник Републике Србије» 

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 дана 22.04.2021. године, 

донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  дужности члана Управног одбора 

здравствене установе Апотека «Параћин» 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Управног одбора здравствене установе Апотека  

«Параћин», Слађана Павловић, дипл. фармацеут, 

представник запослених, због поднете оставке. 

  

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-37/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама члана 40. став 1. тачка 

13. Статута општине Параћин којим је 

прописана надлежност Скупштине општине за 

именовање и разрешење управног и надзорног 

одбора и директора установа чији је оснивач, као 

и у одредбама члана 20. Закона о јавним 

службама којом је прописано да се у управни 

одбор именују се и чланови из реда запослених у 

установи.    

Разлог за доношење овог Решења је 

поднета оставка на место члана Управног одбора 

установе Апотека «Параћин», од стране Слађане 

Павловић, дипл.фармацеута, представника 

запослених, због поднете оставке. 

За спровођење овог решења нису потребна 

додатна средства. 

__________________________________________ 

 

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. став 1. Закона о јавним службама 

(«Службени гласник Републике Србије» 

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 дана 22.04.2021. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности члану Надзорног одбора 

Установе Позориште «Параћин» 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности члану 

Надзорног одбора Установе Позориште 

«Параћин», Томиславу Ђорђевићу, представнику 

запослених, због одласка у пензију. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-61/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама члана 40. став 1. тачка 

13. Статута општине Параћин којим је 

прописана надлежност Скупштине општине за 

именовање и разрешење управног и надзорног 

одбора и директора установа чији је оснивач, као 

и у одредбама члана 22. Закона о јавним 

службама којом је прописано да се у надзорни 

одбор именују и чланови из реда запослених у 

установи. 

Разлог за доношења овог Решења је 

престанак радног односа Томиславу Ђорђевићу, 

члану Надзорног одбора установе Позориште 

«Параћин», представнику запослених, због 

одласка у пензију. 

За спровођење овог решења нису потребна 

додатна средства. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи  («Службени гласник РС», 

број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.  
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закон и 47/2018), члана 67. став 4. у вези члана 

78. став 5. Статута општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

22/2018 и 4/2019) и члана 39. став 3. Пословника 

Скупштине општине Параћин («Службени лист 

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

33/2019), Скупштина општине Параћин, на 

седници одржаној 22.04.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Општинског већа општине 

Параћин 

 

I 

 

За члана Општинског већа општине 

Параћин бира се ДУШАН МИЈАЈЛОВИЋ из 

Шавца. 

Именовани ступа на дужност почев од наредног 

дана од дана доношења овог решења. 

 

II 

 

Мандат члана Општинског већа траје 

четири године. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Параћин». 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правни основ за доношење Решења о 

избору чланова Општинског већа (у даљем 

тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 

45. став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

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

је утврђено да «Општинско веће чине 

председник општине, заменик председника 

општине, као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које бира 

скупштина општине, на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од укупног 

броја одборника». Такође, чланом 67. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

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

Пословника Скупштине општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» број 

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

Општинско веће чине председник општине,  

 

заменик председника општине и 9 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника, 

на период од четири године. Одредбама члана 

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

заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, председник Скупштине 

општине обавештава одборнике на почетку прве 

наредне седнице Скупштине општине. У случају 

из става 4. овог члана, председник Општине је 

дужан да на наредној седници Скупштине 

општине поднесе предлог за избор новог 

заменика председника Општине, односно члана 

Општинског већа.» 

Разлог за спровођење поступка избора 

члана Општинског већа општине Параћин, јесте 

тај што је један од чланова Општинског већа, 

Предраг Милошевић, поднео оставку, која је 

констатована на седници Скупштине општине 

одржаној 30.03.2021.године и донето је решење 

о разрешењу.  

Председник општине Параћин предложио 

је кандидата за члана Општинског већа општине 

Параћин и то Душана Мијајловића из Шавца. 

Кандидат за члана Општинског већа општине 

Параћин дао је писмену сагласност да прихвата  

кандидатуру за члана Општинског већа општине 

Параћин. 

Избор члана Општинског већа општине 

Параћин спроведен је на седници Скупштине 

општине Параћин, одржаној дана 22.04.2021. 

године. Поступак тајног гласања за члана 

Општинског већа спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања, изабрана на седници Скупштине 

општине Параћин јавним гласањем, у следећем 

саставу: Звонко Царевић, Снежана Глиговић и 

Ивана Шћепановић, која је након спорведеног 

гласања доставила Записник о утврђивању 

резултата гласања у коме је утврђено да је 

Душан Мијајловић, тајним гласањем одборника, 

изабран за члана Општинског већа, са 33 гласа 

одборника «за», односно, већином од укупног 

броја одборника. 

На основу напред изнетог и члана 78. став 

4. и 5. Статута општине Параћин («Службени 

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

донето је решење како гласи у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:02-74/2021-II од 22.04.2021. године 
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П Р Е Д С Е Д Н И Ц А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 40. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС», бр. 

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

закон и 47/2018), члана 60. Статута  општине 

Параћин («Службени лист  општине Параћин», 

бр. 22/2018 и 4/2019) и члана 35. Пословника 

Скупштине  општине Параћин («Службени лист 

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

33/2019), Скупштина општине Параћин, на 

конститутивној седници одржаној дана 

22.04.2021.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу заменика секретара Скупштине 

општине Параћин 

 

1. Ирена Петровић, дипл. правница из 

Параћина, поставља се за заменика секретара 

Скупштине општине Параћин, на период од 

четири године.  

 

2. Заменик секретара Скупштине општине 

Параћин је на сталном раду и остварује право на 

плату у складу са одлуком којим се уређују 

плате функционера органа Општине Параћин, 

почев од 23.04.2021.године 

 

3. Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Параћин». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 40. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члану 60. Статута  општине Параћин 

(«Службени лист  општине Параћин», бр. 

22/2018 и 4/2019) и члану 35. Пословника 

Скупштине  општине Параћин («Службени лист 

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

33/2019), којима је прописано дасекретар има 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности, те да се поставља и разрешава на 

исти начин и под истим условима као и 

секретар, на предлог председника Скупштине,  

 

 

на мандатни период од четири године и може 

бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној 

самоуправи утврђено је да за секретара 

скупштине општине може бити постављено лице 

које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, 

са положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од најмање 

три године.  

Председница Скупштине општине 

предложила је кандидата за заменика секретара 

Скупштине општине Параћин: Ирену Петровић, 

дипл.правницу, из Параћина, службеницу 

Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и 

опште послове општине Параћин, која испуњава 

законом и статутом општине прописане услове. 

У складу са чланом 36. Пословника 

Скупштине општине Параћин, одборници 

Скупштине општине на конститутивној седници 

су се јавним гласањем изјаснили са 42 гласова 

одборника «за» постављење предложеног 

кандидата за заменика секретара Скупштине 

општине Параћин, што представља већину 

гласова од укупног броја одборника Скупштине 

општине (укупно 55 одборника), те је 

председница Скупштине општине константовала 

да је за заменика секретара Скупштине општине 

на мандатни период од 4 године постављена 

Ирена Петровић.  

Како Ирена Петровић испуњава све услове 

за постављење за заменика секретара Скупштине 

општине Параћин предвиђене Законом о 

локалној самоуправи, Статутом општине 

Параћин и Пословником Скупштине општине 

Параћин, то је у складу са чланом 40. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

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

закон и 47/2018) и чланом 13. Одлуке о 

накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини општине Параћин и платама 

функционера и службеника на положају 

(«Службени лист општине Параћин» број 

34/2019 и 38/2019), донето Решење како гласи у 

диспозитиву. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-75/2021-II од 22.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 

81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 

одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 

др. закон и 9/20), члана 12. став 1. Правилника о 

начину и поступку избора чланова комисије за 

стручну контролу планских докумената, 

комисије за контролу усклађености планских 

докумената, комисије за планове јединице 

локалне самоуправе и комисије за стручну 

контролу урбанистичког пројекта, праву и 

висини накнаде члановима комисије, као и 

условима и начину рада комисија («Службени 

гласник РС», број 32/19) и члана 40. Статута 

општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин», број 22/18 и 4/19), СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној 

дана 22.04.2021.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

Члан 1. 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за планове 

општине Параћин (у даљем тексту: Комисија) од 

9 (девет) чланова. 

 

Члан 2. 

 

ИМЕНУЈУ СЕ председник, заменик 

председника, секретар и чланови комисије у 

следећем саставу: 

 

Милоје Ивковић, дипл.инж.грађ. 

председник, 

Сања Поповић, дипл.инж.грађ. заменик 

председника, 

Марко Јовичић, дипл.инж.грађ. секретар, 

Ненад Аксентијевић, дипл.инђ.арх. члан, 

Драган Дингарац, дипл.инж.грађ. члан, 

Валентина Томић, дипл.инж.грађ. члан, 

 

на предлог министра надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма:  

7.  Весна Руменић, дипл.инж. грађ. из 

Краљева, члан, 

8.  Катарина Коџас-Јовановић 

дипл.инг.арх. из Смедерева, члан и 

9.  Дубравка Павловић, 

дипл.простор.план. из Београда, члан. 

 

Члан 3. 

 

У складу са чл. 49, 50, 51. и 52. Закона о 

планирању и изградњи, Комисија обавља 

следеће послове: 

- стручне послове у поступку израде 

планских докумената; 

- стручне послове у поступку спровођења 

планских докумената; 

- стручне послове у поступку измене 

планских докумената; 

- стручну контролу пласнких докумената; 

- саставља извештај о извршеној контроли 

и јавном увиду планских докумената и доставља 

га носиоцу израде планских докумената; 

- даје стручно мишљење по захтеву 

надлежних органа Управе. 

 

Члан 4. 

 

Комисију сазива председник Комисије, 

заменик председника, у случају спречености 

председника или најмање 1/3 чланова Комисије 

на основу предлога органа локалне самоуправе 

по питањима из надлежности Комисије. 

 

Члан 5. 

 

Председник комисије сазива седнице, 

предлаже дневни ред (у сарадњи са надлежним 

лицима носиоца израде планског документа, 

односно органа надлежног за потврђивање 

урбанистичког пројекта, који су предмет 

заседања), председава седницама, потписује 

записнике и закључке комисије, стара се о 

правилној примени прописа из области за коју 

су основани и обавља друге послове које му 

поверава комисија у складу са Законом и актом о 

образовању комисије. 

Заменик председника комисије замењује 

председника у његовом одсуству, обавља 

послове из његовог делокруга, односно помаже 

му у раду или обавља друге послове комисије у  
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складу са Законом и актом о образовању 

комисије. 

 

Члан 6. 

 

Комисија доноси одлуке јавним гласањем 

већином од укупног броја чланова Комисије. 

Комисија може одлучити да о појединим 

питањима одлуке доноси на затвореним 

седницама. 

 

Члан 7. 

 

Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове, Управе 

за урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове и то: 

- позивање чланова Комсије на заказану 

седницу као и лица која учествују у раду 

Комисије, 

- достављање позива и материјала за 

Комисију, 

- вођење записника на седници Комисије, 

- потписивање записника са председником 

Комисије,  

- израђује Одлуке које је донела Комсисија 

и доставља их органима, организацијама и 

лицима на које се исте односе, 

- излаже планска документа на јавни увид, 

- припрема извештаје о извршеном јавном 

увиду са примедбама и одлукама по свакој 

примедби, 

- обавља и друге послове по налогу 

председника Комисије. 

 

Члан 8. 

 

Комисији присуствују поред чланова 

Комисије и обрађивачи планова, стручна лица 

која су припремала стручна мишљења у вези са 

израдом или спровођењем планова, иницијатори 

за позивање Комисије и друга лица која ће 

учествовати у раду Комисије. 

 

Члан 9. 

 

Комисија може формирати радне тимове за 

поједина сложена питања из области: саобраћаја, 

пејзажног уређења и екологије, заштите 

градитељског наслеђа и урбане реконструкције, 

инфраструктуре, као и за техно-економска  

 

питања и архитектонско обликовање и ради 

припреме мишљења по појединим захтевима 

која се достављају Комисији у писаној форми. 

Комисија закључком о образовању радног тима 

одређује број чланова и састав радних тимова. 

Председник комисије сазива седницу радног 

тима и одређује дневни ред. 

 

Члан 10. 

 

Ради обављања појединих стручних 

послова за потребе комисије Скупштина 

општине може ангажовати друга правна и 

физичка лица. 

Предлог за ангажовање правних и 

физичких лица за обављања појединих стручних 

послова може дати председник Комисије, 

Комисија као и представници органа локалне 

самоуправе и други. 

Предлог из претходног става овог члана се 

даје у писаној форми са образложењем за 

ангажовање правних и физичких лица. 

 

Члан 11. 

 

Комисија се именује на период од четири 

године. 

Председник, заменик председника и 

чланови Комисије учествују у раду седнице и 

имају право на накнаду за свој рад. 

Износ накнаде је 15.000,00 динара, у нето 

новчаном износу по одржаној седници којој су 

присуствовали, а средства се обезбеђују у буџету 

Скупштине општине Параћин. Свим члановима 

Комисије којима место пребивалишта није 

Параћин припада и накнада за превоз у висини 

цене повратне аутобуске карте од места 

пребивалишта. 

Накнаде из претходног става остварују 

чланови Комисије који су присуствовали и 

учествовали у раду Комисије. 

 

Члан 12. 

 

Тонско и видео снимање седница Комисије 

уређује се пословником о раду Комисије. 

Медијско извештавање са јавних седница 

Комисија обавља се на начин и по поступку по 

коме се обезбеђује јавност на седницама органа 

општине Параћин. 
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Члан 13. 

 

Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи решење Скупштине општине Параћин 

број 02-266/2016-01-II од 30.11.2016. године. 

 

Члан 14. 

 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу општине 

Параћин». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-77/2021-II од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл. правница 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Решења о 

образовању комисије за планове општине 

Параћин је садржан у одредбама члана 52. 

Закона о планирању и изградњи («Службени 

гласник РС», број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 

50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), 

којим је прописано да ради обављања стручних 

послова у поступку израде и спровођења 

планских докумената, стручне провере 

усклађености урбанистичког пројекта са 

планским документом и овим законом, као и 

давања стручног мишљења по захтеву 

надлежних органа управе, скупштина јединице 

локалне самоуправе образује комисију за 

планове. 

Одредбама става 3. овог члана Закона 

прописано је да се председник и чланови 

Комисије именују из реда стручњака за област 

просторног планирања и урбанизма и других 

области које су од значаја за обављање стручних 

послова у области планирања, уређења простора 

и изградње, са одговарајућом лиценцом, у 

складу са овим законом. 

Одредбама члана 12. Правилника о начину 

и поступку избора чланова комисије за стручну 

контролу планских докумената, комисије за 

контролу усклађености планских докумената, 

комисије за планове јединице локалне 

самоуправе и комисије за стручну контролу  

 

урбанистичког пројекта, праву и висини 

накнаде члановима комисије, као и условима и 

начину рада комисија («Службени гласник РС», 

број 32/19) прописано је да Скупштина јединице 

локалне самоуправе образује комисију за 

планове јединице локалне самоуправе, у складу 

са Законом а да се једна трећина чланова 

Комисије за планове јединице локалне 

самоуправе, именује на предлог министра 

надлежног за послове просторног планирања и 

урбанизма. Одребама члана 2. овог Правилника 

прописано је да се за председника, заменика 

председника, секретара и чланове комисије 

именују лица која испуњавају следеће услове: да 

су признати стручњаци из области планирања и 

изградње, да имају високу стручну спрему, 

одговарајућу личну лиценцу и најмање пет 

година радног искуства у струци. Одредбама 

члана 3. Правилника прописано је да је 

минималан број чланова Комисије пет а 

максималан 15, а одредбама члана 4. 

Правилника утврђује се право председника и 

чланова комисије на накнаду за рад у комисији 

те да се висина накнаде утврђује актом о 

образовању комисије. 

Предложена су лица испред локалне 

самоуправе и представници надлежног 

министарства која испуњавају потребне услове. 

Комисија се именује на период од 4 

године, те како је претходној Комисији 

образованој 30.11.2016.године, истекао мандат, 

потребно је образовати нову Комисију. 

Средства за рад Комисије обезбеђена су у 

буџету општине Параћин. 

__________________________________________ 

 

На основу чланова 22. и 43. Пословника  

Скупштине општине Параћин (''Службени  лист 

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

33/2019), Скупштина општине Параћин, на 

седници одржаној дана 22.04.2021.године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење и 

утврђивање  резултата тајног гласања за избор 

члана Општинског већа Општине Параћин 

 

I 

 

Образује се Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања за избор  
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члана Општинског већа Oпштине Параћин у 

саставу: 

 

1. Звонко Царевић, испред изборне листе 

«Александар Вучић – За нашу децу» 

2. Ивана Шћепановић, испред изборне 

листе «Здрава прича – ти се питаш» и 

3. Снежана Глиговић, испред изборне 

листе «Социјалистичка партија Србије». 

 

II 

   

Председника бирају међусобно чланови 

Комисије. 

 

III 

 

 Задатак Комисије је да припреми и 

спроведе тајно гласање за члана Општинског 

већа, а након гласања утврди резултат гласања и 

о томе сачини записник који потписују сви 

чланови Комисије. Председник Комисије је 

дужан да прочита записник и објави који 

кандидат је изабран, односно да ниједан 

кандидат није изабран прописаном већином. 

Комисија спроводи поступак у складу са 

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

Пословника Скупштине општине Параћин. 

 

IV 

 

Ово Решење објавити у ''Службеном листу  

општине Параћин''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-76/2021-II од 22.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Славица Јовановић, дипл.правница 

__________________________________________ 

 

На основу чл.  46 ст. 1 тачка 8 Закона о  

локалној самоуправи (Сл. гл. РС» бр. 

129/07...47/08), члана 3 и 4 ст. 1 тачка 57  Закона 

о пловидби и лукама  на унутрашњим водама  

/Сл. гл. РС» бр. 73/10... 9/20), члана 2. ст. 3 и чл. 

3 ст. 1 тачка 89 Закона о трговачком бродарству 

(«Сл. гл. РС бр. 96/15 и 113/17),  чл. 69. Статута 

Општине Параћин («Службени лист општине 

Параћин» бр. 22/18, 4/19), а на основу  Решења 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и  

 

инфраструктуре бр. 342-01-266/2017-06 од 19. 

04. 2021. године, Општинско веће општине 

Параћин, на седници одржаној дана 

23.04.2021.године, донело је  

 

О Д Л У К У 

 

1. ОДОБРАВА СЕ  коришћење  скелског 

прелаза «Трешњевица – Горња скела», на реци 

Велика Морава између Параћина и села  

Трешњевица, Удружењу «Морава - скела 

Трешњевица» из Трешњевице, ради  

транспортног повезивања две суседне обале, без 

накнаде. 

2.Скелски прелаз, Удружење ће користити 

за транспорт скелом,  лица, робе и животиња са 

једне обале на другу а за потребе  свих лица  која 

имају имовину на територији месних заједница 

Трешњевица, Сињи Вир, Рашевица и других 

власника и корисника  парцела који обрађују 

земљиште које се налази поред Мораве у потезу 

од Шавца до Јовца, као и у друге сврхе у складу 

са Законом. 

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Удружењу «Морава-

скела Трешњевица»  да скелу и скелски прелаз 

одржава у исправном и возном стању као и да  

поступа и испуњава све услове прописане 

Законаом трговачком бродарству,  Законаом о 

пловидби и лукама  на унутрашњим водама, и 

Уредбом о условима за пловидбу и  правилима 

пловидбе на унутрашњим водама, као и другим  

подзаконским прописима који се односе на ову 

област. 

4. Ова Одлука се издаје  са роком важења 

до 19. 04. 2026. године.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

БРОЈ : 342-4/2021-III од 23.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић, дипл. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Министарства  грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре бр. 342-01-

266/2017-06 од 19. 04. 2021године, одобрено је 

отварање  Скелског прелаза  (Трешњевица – 

Горња  скела) на реци Велика Морава, између 

Параћина и села  Трешњевица, са роком важења 

до 19. 04. 2026. године.  
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Општини Параћин, од стране  Удружења  

«Морава-Скела Трешњевица», поднет је захтев  

за доибијање сагласности, односно давања 

одобрења да користи скелски превоз за превоз 

људи, робе и животиња, путем скеле, као и да 

неће обављати линијски превоз  односно 

линијску пловидбу. Такође су навели да су за 

употребу скеле добили све потребне дозволе од 

надлежних министарстава и других органа и 

организација а које су у прилогу  захтева и 

достављени.  

Увидом у  приложену документацију 

утврђено  да је  Удружење «Морава  -скела 

Трешњевица» прибавило потребну 

документацију којом се потврђује да испуњавају 

услове за коришћење скелског прелаза  за 

превоз, односно транспортно повезивање две 

суседне обале на реци Велика Морава, Параћин 

и села Трешњевица, а што се потврђује следећим 

актима :   

Решење Министарства, грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за водни 

саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка 

капетанија Смедерево бр.ДУБ-02/21 од 

22.03.2021. године 

Извештај о испуњености услова за 

отварање скелског прелаза Министарства, 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Сектора за водни саобраћај и безбедност 

пловидбе, Лучка капетанија Смедерево бр.342-4-

01/21 од 18.03.2021. године 

Решење Министарства, грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре бр.342-01-23/2021-

06 од 02.03.2021. године 

Овлашћење о оспособљености у 

унутрашњој пловидби за морнара  

Књига санитарне отпадне и каљужне воде 

бр.342-7-6/21 од 22.03.2021. године 

Дневник бродског смећа бр.342-7-7/21 од 

22.03.2021. године 

Бродско сведочанство скеле Трешњевица 

бр.1/2021 од 22.03.2021. године 

Сведочанство о способности брода за 

пловидбу бр.44-0856 од 18.03.2021. године 

Попис посаде бр.342-7-04/21 од 22.03.2021. 

године 

Потврда, Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Управе за 

утврђивање способности бродова за пловидбу 

бр.40-015249 од 06.11.2020. године 

Сведочаснство о безбедности и здравља на 

раду на броду Управе за утврђивање  

 

способности бродова за пловидбу бр.8274 од 

18.03.2021. године 

Извештај о основном прегледу брода 

Управе за утврђивање способности бродова за 

пловидбу бр.465892 од 18.03.2021. године 

Сведочанство о баждарењу Управе за 

утврђивање способности бродова за пловидбу 

бр.3024 од 17.03.2021. године. 

Општина Параћин, Одлуком о комуналним 

делатностима ( «Сл. Лист Општине Параћин» 

бр. 17/21), сходно чл. 7 Закона о трговачком 

бродарству (Сл. Гл. РС", бр. 96/2015 и 113/2017) 

и другим одредбама прописа који ову област 

регулишу, није одредила као комуналну 

делатност линијски превоз односно линијску 

пловидбу скелом, тако да коришћење скелског 

прелаза  и превоз скелом путника, робе и 

животиња скелском прелазу не представља 

комуналну делатност, па је из наведеног разлога  

и донета ова  одлука.  

__________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

  

 

 

 

 

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

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

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

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

у аутономним покрајинама и jeдиницама 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 

бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-I – др. закон, 

95/2018), члана 69. став 1. тачка 12. и члана 84. 

став 2. Статута општине Параћин („Сл. лист 

општине Параћин“, 22/18 и 4/19), члана 32. 

Одлуке о организацији општинских управа 

општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

бр. 46/20 и 3/21) и члана 7. тачка 12. и члана 23. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

бр.36/2020), Општинско веће општине Параћин 

на седници одржаној дана 16.04.2021. године, 

донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

 

I Мр САША ЈЕВТИЋ, дипломирани 

инжењер грађевинарства из Параћина, поставља 

се на положај Начелника Управе за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове 

општине Параћин, на период од 5 (пет) година, 

почев од 16.04.2021. године. 

 

II  Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

Образложење 

 

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, прописано је да градско, односно 

општинско веће поставља и разрешава 

начелника управе и заменика начелника управе, 

а чланом 50. став 3. истог Закона, прописано је 

да за начелника управе за поједине области, када 

је према посебном закону, градска односно 

општинска управа организована у више управа, 

може бити, постављено лице које има стечено 

високо образовање из одговарајуће научне 

области у односу на делокруг управе, на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци. 

Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће поставља и разрешава 

начелника општинске управе, односно 

начелника управе за поједине области, чланом 

56. став 1. истог Закона, прописано је да 

начелника општинске управе, односно управе за 

поједине области поставља општинско веће, на 

основу јавног огласа, на пет година. 

Чланом 84. став 3. Статута општине 

Параћин прописано је да Начелника управе   

 

поставља Општинско веће, на основу јавног 

огласа, на пет година. 

Општинско веће општине Параћин је у 

складу са чланом 95. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе и чланом 84. Статута општине 

Параћин, на својој седници одржаној 27.11.2020. 

године расписало Јавни позив за попуњавање 

положаја за попуњавање положаја Начелника 

Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и 

опште послове општине Параћин. У листу 

''Информер'' је, у складу са чланом 102. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локлане самоуправе, дана 

01.12.2020. године на страни 11. наведеног 

дневног листа објављено обавештење да је 

Општинско веће општине Параћин расписало 

јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине 

Параћин. Дана 27.11.2020. године је, у складу са 

напред наведеним чланом Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, на интернет презентацији 

општине Параћин објављен Јавни конкурс за 

попуњавање положаја начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове општине Параћин. Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор начелника 

Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и 

опште послове општине Параћин, је након 

спроведеног целокупног изборног поступка 

доставила Општинском већу општине Параћин, 

у складу са чланом 97. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Листу за избор 

кандидата за избор начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове општине Параћин од 27.01.2021. године, 

и утврдила да је мр Саша Јевтић једини кандидат 

који је учествовао у изборном поступку и да 

испуњава мерила прописана за избор са 

израчунатом просечном оценом 3 (три). 

Чланом 97. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, прописано је да орган аутономне 

покрајине надлежан за постављење на положај, 

односно Веће доноси одлуку о избору кандидата 

у року од 15 дана од дана пријема листе 

кандидата. Имајући у виду све наведено, 

Општинско веће општине Параћин је сагласно 

овлашћењима из Закона, донело Решење о  
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постављењу начелника Управе за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове 

општине Параћин, као у диспозитиву.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-64/2021-III  од 16.04.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж. пољ. 

______________________________________________ 

 

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

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

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

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

запосленима у аутономним покрајинама и 

jeдиницама локалне самоуправе ("Службени 

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

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

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

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

Одлуке о организацији општинских управа 

општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

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

Пословника о раду Општинског већа општине 

Параћин („Сл. лист општине Параћин“ 

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

дана 16.04.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

I 

 

МАЈА ТАНИЋ, мастер економиста, 

ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности 

Начелника Управе за локални економски развој, 

јавне службе и друштвене делатности општине 

Параћин, почев од 17.04.2021. године, до 

постављења Начелника Управе по спроведеном 

јавном конкурсу, а најдуже 90 дана. 

 

II 

 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Параћин“. 

 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 56. став 4 Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

jeдиницама локалне самоуправе ("Службени 

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

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

случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај, статус вршиоца 

дужности може се продужити најдуже још три 

месеца'', тако да је Општинско веће, на основу 

напред наведеног, донело Решење као у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-65/2021-III од 16.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић. дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. и 75.Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 

83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),  и члана 

69. и 123. став 2  Статута општине Параћин 

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

4/19)  и члана 11. Одлуке о буџету општине 

Параћин за 2021. годину (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр. 47/2020), Општинско веће 

општине  Параћин, на седници одржаној дана 

09.04.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Прву измену 

Финансијског плана прихода и расхода Месне 

заједнице ''Центар'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 

Финансијског плана прихода и расхода Meсне 

заједнице ''Центар'' у Параћину за 2021. годину, 

коју је донео Савет ове месне заједнице број: 

73/2021-1 од  08.04.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-600/2020-III од 09.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. и 75.Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 

83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),  и члана 

69. и 123. став 2  Статута општине Параћин 

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

4/19)  и члана 11. Одлуке о буџету општине 

Параћин за 2021. годину (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр. 47/2020), Општинско веће 

општине  Параћин, на седници одржаној дана 

09.04.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Прву измену 

Финансијског плана прихода и расхода Месне 

заједнице ''Глождак'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 

Финансијског плана прихода и расхода Meсне 

заједнице ''Глождак'' у Параћину за 2021. годину, 

коју је донео Савет ове месне заједнице број: 

88/2021-1 од  08.04.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-598/2020-III од 09.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. и 75.Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 

83/14-др. закон, 101/16 др. закон, 47/18),  и члана 

69. и 123. став 2  Статута општине Параћин 

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

4/19)  и члана 11. Одлуке о буџету општине  

 

 

Параћин за 2021. годину (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр. 47/2020), Општинско веће 

општине  Параћин, на седници одржаној дана 

09.04.2021. године, донело јe 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности на Прву измену 

Финансијског плана прихода и расхода Месне 

заједнице ''Данково'' за 2021. годину 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 

Финансијског плана прихода и расхода Meсне 

заједнице ''Данково'' у Параћину за 2021. годину, 

коју је донео Савет ове месне заједнице број: 

73/2021-1 од  08.04.2021.године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Параћин’’. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-599/2020-III од 09.04.2021. 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 

31.03.2021.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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  
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Фудбалског клуба „Јединство“ Ратаре за 

2021. годину број 400-514/2021-III од 

25.03.2021.године, 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 

Фудбалског клуба „ИСК Извор“ Извор за 2021. 

годину број 400-497/2021-III од 

24.03.2021.године, 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 

Фудбалског клуба „Железничар“ Клачевица за 

2021. годину број 400-495/2021-III од 

24.03.2021.године, 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 

Фудбалског клуба „Полет“ Забрега за 2021. 

годину број 400-492/2021-III од 

24.03.2021.године, 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 

Фудбалског клуба „Хајдук“ Чепуре за 2021. 

годину број 400-498/2021-III од 

24.03.2021.године, 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 

Спортског удружења„Поточац“ Поточац за 2021. 

годину број 400-499/2021-III од 

24.03.2021.године, 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 

Спортског удружења „АС“ Параћин за 2021. 

годину број 400-500/2021-III од 

24.03.2021.године и 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 

Спортског савеза општине Параћин за 2021. 

годину број 400-522/2021-III од 

29.03.2021.године. 

 

II 

     

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-56/2021-III  од   31.03.2021. 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 

09.04.2021.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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 

Атлетског клуба''СФС Борац'' за 2021. годину бр. 

06-61/2021-I од 09.04.2021.године 

. 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-62/2021-III  од   09.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу чл. 46 ст.1 тач.8 Закона о локалној 

самоуправи( „Сл. гласник РС“ бр. 83/14,101/16 и  
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47/18) , чл. 69 тач.20 Статута Општине Параћин 

(„Сл. лист Општине Параћин“  бр. 22/18 ) а у 

вези чл. 6 Одлуке о  правобранилаштву општине 

Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 21/14) 

и сходно  чл. 336 Закона о  парничном поступку 

(„Сл.  гласник РС“  бр. 72/11...и 18/20), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, 

на  седници одржаној 14.04.2021. год. доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I  Даје  се сагласност   Општинском 

правобранилаштву Општине Параћин, да пред 

Привредим судом у Крагујевцу у предмету  3П. 

бр. 483/20, у правној ствари тужиоца «Градинг» 

д.о.о. из Параћина,  против тужене  Општине 

Параћин, закључи поравнање.  

 

II. Поравнање из претходног става, 

закључиће се   на износ од 8.894.972,21 динара, а 

који износ ће тужена Општина Параћин, 

исплатити у две годишње рате, с тим што прва 

рата у износу од 2.894.972,21 дин. доспева до 

краја другог квартала буџета  Oпштине Параћин 

за 2021. годину а друга рата у износу од  

6.000.000,00 дин. доспева до краја  првог 

квартала  буџета за  2022 годину Општине 

Параћин.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-64/2021-III од 14.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир  Милићевић, дипл.инж.пољ. 

 

О б р а з л о ж  е њ е 

 

Пред Привредним судом у Крагујевцу у 

предмету 3.П. бр.483/2020  води се    поступак по 

тужби «Градинг» д.о.о. из Параћина, против 

тужене општине Параћин-  Управа за 

инвестиције и одрживи развој општине Параћин, 

ради исплате дуга у износу од 11.025.150,74 

динара. Наведени дуг настао је  по основу 

изведених  а  неисплаћених радова  који 

проистичу из Уговора о извођењу радова на 

изградњи објекта у првој фази на парцелама 

Индустријског парка у индустријској  зони 

«Змич» број ЈН: 54/2019 а који је код  Управе за 

инвестиције  заведен под бројем 404-388/2019-

VI-03 од 14. 10. 2010. године.  

 

Тужбени захтев се односи  на неисплаћени 

износ по основу изведених радова који се односе 

на набавку и израду спуштених плафона 

(позиција 11.03),  а све из предмера и 

предрачуна радова и усвојене понуде. Извођач 

радова( овде тужилац) «Градинг» је приликом 

изградње, односно постављања спуштених 

плафона, уз сагласност Надзорног органа и 

пројектанта, извео радове од других материјала 

у односу на уговорене  а по ценама датим у 

понуди. На изведене радове инвеститор, није дао 

сагласност нити платио изведене радове који су 

наведени у окончаној ситуацији, па је извођач 

поднео тужбу ради дуга на износ од 

11.025.150,74 динара.  Након подношења тужбе, 

извођач је понудио отпис дуга у износу од 

2.130.178,54 динара који се односе на изведене а 

неисплаћене радове на целом објекту. За 

изведене радове на  спуштеним плафонима дао 

је нову анализу цена (која је нижа у односу на 

фактурисану) и  са којом се сагласио Надзорни 

орган, тако да је за   површину од 2.127.70 м2 

цена 3.583,81 дин/м2. и пов.  од 669,80 м2 цена  

1.895,00 дин./м2.  што све укупно износи 

8.894.972,21 дин.  Од стране надзорног органа 

Пресек доо Ниш  је потврђено да су стварно 

изведени радови на спуштеним плафонима 

укупне површине  2.797,50 м2, такође је 

потврдио и  дате цене од стране извођача.   

Пословно производни објекат је у 

потпуности изграђен, прибављена је употребна 

дозвола  Решењем бр.351-17/2021-V-04 од 

02.02.2021 год., што потврђује да је изградња 

објекта извршена у складу са законским 

прописима који се односи на градњу објекта.  

Укупна уговорена цена за градњу  овог 

објекта је 242.470.280,74 динара, до сада је 

исплаћено 233.565.636,53 динара, разлика 

између уговореног и плаћеног износа је 

8.904.644,21 дин. а исплатом износа од 

8.894.970.00 дин. у потпуности се регулишу 

односи између  извођача «Градинга» доо 

Параћин и инвеститора  Општине Параћин- 

Управа за инвестиције и одрживи развој. 

Износ од 8.894.970,00 дин.  исплатиће се у 

две годишње рате и то износ од 2.500.000,00 

динара до краја другог квартала буџетске године 

за 2021 годину а друга рата у првом кварталу 

буџетске 2022 општине Параћин. 

__________________________________________ 

 

 



22.04.2021.       _                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.8                                           _ 

 

27 
 

На основу члана 46. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС» 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 

47/18), члана 69. тачка 1. Статута општине 

Параћин («Службени лист општине Параћин» 

бр.22/2018, 4/2019), члана 23. Пословника о раду 

Општинског већа општине Параћин («Службени 

лист општине Параћин», бр.36/2020), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, 

на седници одржаној 15.04.2021. године доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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: 06-66/2021-III од  15.04.2021. 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 15.04.2021. године доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност Начелнику Управе за 

ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности да 

донесе Одлуку о изменама и допунама  

 

Правилника 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: 06-66/2021-III од  15.04.2021. 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                          15.04.2021. 

године доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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 

усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња. 

 

II 

 

Oвaј закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-66/2021-III од  15.04.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 
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__________________________________________ 

 

На основу чл.  46. Закона о  локалној 

самоуправи (Сл. гл. РС» бр. 129/07...47/08), 

члана 69. Статута Општине Параћин 

(«Службени лист општине Параћин» бр. 22/18, 

4/19), Општинско веће општине Параћин, на 

седници одржаној дана 23.04.2021. године, 

донело је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

НАЛАЖЕ СЕ Јавном предузећу Дирекцији 

за изградњу општине Параћин да  Скелски 

прелаз «Трешњевица – Горња скела», на реци 

Велика Морава између Параћина и села  

Трешњевица, обележи знаком за обавештавање  

Е.4 из Уредбе о условима за пловидбу и  

правилима пловидбе на унутрашњим водама. 

(«Сл. гласник РС» бр. 96/14 и 111/20).  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Министарства  грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре    бр. 342-01-

266/2017-06 од 19. 04. 2021године одобрено је 

отварање  Скелског прелаза  између Параћина и 

села  Трешњевица,  и истовремено наложено 

Општини Параћин  да шпреко својих органа 

обележи  скелски прелаз знаком за 

обавештавање  Е.4 из Уредбе о условима за 

пловидбу и  правилима пловидбе на 

унутрашњим водама. («Сл. гласник РС» бр. 

96/14 и 111/20).   

Како  ЈП. Дирекција  за изградњу општине 

Параћин, између осталог врши и послове   

постављања  саобраћајних знакова  и других 

обележја, то је и донет овај Закључак.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-74/2021-III од 23.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 24. став 2. Одлуке о 

јавним паркиралиштима ("Службени лист 

Општине Параћин бр. 15/2019), члана 69. 

Статута општине Параћин ("Службени лист 

Општине Параћин бр. 22/2018 и 4/2019), на  

 

 

предлог Одељења за јавне службе и друштвене 

делатности, Управе за локални економски 

развој, јавне службе и друштвене делатности 

општине Параћин, Општинско веће општине 

Параћин, дана 31.03.2021. године доноси 

 

Правилник 

о категоријама инвалида који могу да користе 

посебно обележена паркинг места за возила 

инвалида на јавним паркиралиштима на 

територији општине Параћин 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се категорије 

особа са инвалидитетом које могу бесплатно 

користити посебно обележена паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине 

Параћин и одређују услови и начин коришћења 

посебно обележених паркинг места за возила 

особа са инвалидитетом. 

 

Члан 2. 

 

Посебно обележена паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине 

Параћин, под условом да имају пребивалиште на 

територији општине Параћин и да су власници 

возила са регистарском ознаком PN. 

 

Посебно обележена паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом могу користити: 

 

- особе са иннвалидитетом које имају 

оштећење доњих екстремитета битних за 

управљање моторним возилом најмање 70%; 

 

- лица оболела од дистрофије, параплегије, 

квадриплегије и церебралне парализе, дечије 

парализе и мултипле склерозе; 

 

- лица која имају оштећења вида најмање 

90%; 

 

- ратни и мирнодопски војни инвалиди и 

цивилни инвалиди рата од I - IV категорије 

инвалидности; 

 

- лица на дијализи; 
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- лица умерено, теже, тешко и вишеструко 

ометена у менталном развоју, лица оболела од 

аутизма и лица са Дауновим синдромом. 

 

Посебно обележена паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине 

Параћин могу користити и избеглице и интерно 

расељена лица са територије Косова и Метохије 

уколико припадају некој од категорија лица из 

претходног става, под условом да имају 

боравиште на територији општине Параћин. 

Изузетно, особе са инвалидитетом могу 

користити посебно обележена паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом на јавним 

паркиралиштима на територији општине 

Параћин уколико доставе оверено овлашћење о 

коришћењу возила другог власника са другом 

регистарском ознаком, под условом да имају 

пребивалиште на територији општине Параћин. 

 

Члан 3. 

 

Посебно обележена паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом бесплатно могу 

да користе и инвалидске установе, организације 

и удружења за једно возило чији су власници, са 

регистарском ознаком PN. 

 

Члан 4. 

 

Особе са инвалидитетом, власници возила, 

уз захтев за коришћење посебно обележених 

паркинг места за возила особа са инвалидитетом 

подносе и: 

 

- фотокопију решења о степену телесног 

оштећења, одговарајућу медицинску 

документацију којом доказује испуњеност 

услова, 

- фотокопију решења о категорији 

инвалидитета за ратне и мирнодопске, војне 

инвалиде и цивилне инвалиде рата, 

- фотокопију личне карте (очитану личну 

карту), 

- фотокопију саобраћајне дозволе (очитану 

саобраћајну дозволу), 

- две фотографије величине 2,5x3,5 cm 

 

Захтев за коришћење посебно обележених 

паркинг места за малолетну особу са  

 

 

инвалидитетом може поднети родитељ, односно 

старатељ. 

 

Уз захтев из претходног става, родитељ 

односно старатељ, поред документације из става 

1. овог члана, подноси и извод из матичне књиге 

рођених за малолетну особу са инвалидитетом, 

односно акт надлежног органа којим је одређен 

старатељ. 

 

Избеглице и интерно расељена лица са 

територије Косова и Метохије из члана 2 став 3, 

уз захтев за коришћење посебно обележених 

паркинг места за возила особа са инвалидитетом, 

уз сву потребну документацију из овог члана, 

подносе и фотокопију избегличке легитимације 

(за избеглице), односно фотокопију 

легитимације интерно расељеног лица и уверење 

Полицијске управе о боравишту на територији 

општине Параћин (за интерно расељена лица). 

 

Члан 5. 

 

Уколико особа са инвалидитетом, односно 

малолетна особа са инвалидитетом, није власник 

возила, може се одобрити коришћење посебно 

обележених паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом само за једно возило чији је 

власник члан породице особе са инвалидитетом, 

уз дату изјаву под кривичном и материјалном 

одговорношћу члана породице о степену 

сродства особе са инвалидитетом дату на 

записник пред надлежним органом коме је 

поднет захтев.  

 

Породицом, у смислу овог Правилника, 

сматрају се брачни и ванбрачни другови, 

деца(брачна, ванбрачна, усвојена и узета на 

издржавање) и сродници, у правој линији, a у 

побочној до другог степена сродства, под 

условом да живе у заједничком домаћинству, a у 

складу са Законом о социјалној заштити.  

 

Члан 6. 

 

О захтеву за коришћење посебно 

обележених паркинг места за возила особа са 

инвалидитетом решењем одлучује Управе за 

локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности општине Параћин,- 

Одељење за јавне службе и друштвене 

делатности. 
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Решење којим се одобрава коришћење 

посебно обележених паркинг места за возила 

особа са инвалидитетом важи до краја 

календарске године у којој је поднет захтев, 

осим за 2020.годину где се рок важења 

продужава  до 31. децембра 2021. године 

  

На основу решења из претходног става, 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине 

Параћин, издаје бесплатну паркинг карту особи 

са инвалидитетом за коришћење посебно 

обележених паркинг места за возила. 

  

Паркинг карта је заштићена холограмом, 

обавезно се истиче  испод предњег 

ветробранског стакла с унутрашње стране 

возила (ако је паркинг карта самолепљива, лепи 

се у горњем десном углу предњег ветробранског 

стакла) и садржи : 

  

1. назив паркинг карта за особе са 

инвалидитетом 

2. симбол којим се означавају возила 

инвалида и скраћеницу СРБ 

3. серијски број 

4. информацију о текућој календарској 

години за коју паркинг карта важи 

5. место за фотографију 

6. име, презиме и потпис особе са 

инвалидитетом на полеђини паркинг карте. 

 

Члан 7. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о категоријама 

инвалида који могу да користе посебно 

обележена паркинг места за возила инвалида на 

јавним паркиралиштима на територији општине 

Параћин ('' Службени лист општине Параћин'' 

бр. 21/2017 и 5/2021). 

 

Члан 8. 

 

Овај Правилник се објављује у 

"Службеном листу Општине Параћин", а ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове општине 

Параћин. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:110-16/2021 -III од 31.03.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Милићевић, диплинж.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 

09.04.2021.године,  донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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 ФК ''Напредак'' Дреновац, 

Стонотениског клуба ''СФС Борац'', РК 

''Параћин'', Планинарски клуб Јаворак, 

Шаховски клуб ''Параћин'' бр. 06-61/2021-I од 

09.04.2021.године 

. 

II 

 

Oвaј Закључак објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 06-62/2021-III  од   09.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 

83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 

47/2018), члана 65. Статута општине Параћин 

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

и 4/2019) и члана 29.став 2. Одлуке о обављању 

комуналне делатности на сакупљању, 

транспорту и депоновању чврстог комуналног  
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отпада са територије општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' бр.3/2011)  

Председник општине Параћин, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за израду предлога Плана 

постављања судова за изношење чврстог 

комуналног отпада на територији  општине 

Параћин 

 

I 

 

Формира се Комисија  за израду Плана 

постављања судова за изношење чврстог 

комуналног отпада на територији  општинe 

Параћин у саставу: 

 председник: 

Снежана Јаћимовић дип.простор.планер у 

Одељењу за урбанизам и имовинско правне 

послове,  

чланови: 

Милош Трифуновић, испред Јавног 

комуналног предузећа ''Параћин'', 

Јасмина Цветковић, инспектор за заштиту 

животне средине, 

Стојан Столић, начелник Одељења за 

инспекцијске послове, 

Душан Илић, саобраћајни инжењер испред 

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин. 

 

II 

 

Комисија је надлежна да сачини предлог 

Плана постављања судова за изношење чврстог 

комуналног отпада на територији градских 

месних заједница у општини Параћин и то: 

Врапчане, Бранко Крсмановић 7. јули, 4. јули, 

Центар, IX Конгрес, Глождак и Данково и у 

туристичким насељима Грза и Сисевац, као и на 

територији сеоских месних заједница у општини 

Параћин и то: Бошњане, Буљане, Бусиловац, 

Главица, Голубовац, Горње Видово, Горња 

Мутница, Доње Видово, Давидовац, Доња 

Мутница, Дреновац, Забрега, Извор, Крежбинац, 

Клачевица, Лебина, Лешје, Мириловац, 

Поповац, Плана, Поточац, Рашевица, Ратаре, 

Сикирица, Сињи Вир, Стубица, Стрижа, 

Својново, Трешњевица, Текија, Чепуре, Шавац и 

Шалудовац и достави Одељењу за урбанизам и 

имовинско правне послове, као надлежном 

органу за доношење  Плана постављања судова  

 

 

за изношење чврстог комуналног отпада на 

територији општине Параћин. 

План постављања судова садржи нарочито: број, 

врсту, место за постављање судова која морају 

бити уређена и обележена (графички приказ), и 

техничке услове за постављање посуда на јавним 

површинама  и др. 

 

III 

 

Ставља се ван снаге Решење о именовању 

Комисије за израду предлога Плана постављања 

судова за изношење чврстог комуналног отпада 

на територији општине Параћин, број 02-

228/2015-01-I од 02.02.2015.године  

 

IV 

 

Решење се објављује у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-59/2021-I од 07.04.2021.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 ), 65. 

Статута општине Параћин (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр.22/18, 4/19) и у вези са 

Закључком Одсека ветеринарске инспекције 

Јагодина-Управе за ветерину са састанка РКЦ-а 

са локалном самоуправом а у вези са  АКС у 

општини Параћин бр. 323-СЛ./21-05 од 

14.04.2021.године, Председник општине 

Параћин донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Локалног кризног центра за 

спровођење мера за сузбијање и искорењивање 

афричке свињске куге на територији зараженог и 

угроженог подручја на територији општине 

Параћин 

 

I 
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Формира се Локални кризни центар за 

спровођење мера за сузбијање и искорењивање 

афричке свињске куге на територији зараженог и 

угроженог подручја на територији општине 

Параћин, у саставу: 

 

Владимир Милићевић, председник 

општине Параћин, председник; 

Милан Симић, заменик председника 

општине Параћин, заменик председника; 

Драган Стојиновић, начелник ПС Параћин, 

члан; 

Дејан Миладиновић, члан Општинског 

већа општине Параћин, члан; 

Драган Аксентијевић, вд директора 

ЈКП''Параћин''Параћин, члан; 

Далибор Бајкић, комунални инспектор, 

члан; 

Драгица Јевтић, Републички ветеринарски 

инспектор општине Параћин, члан. 

 

II 

 

Задатак Локалног кризног центра за 

спровођење мера за сузбијање и искорењивање 

афричке свињске куге на територији зараженог и 

угроженог подручја је да организује едукације 

становништва, било предавањима, било 

дељењем флајера о начинима појаве, ширења и 

спровођења превентивних тј. биосигурносних 

мера, да се прошири ниво свести произвођача, 

уведу биосигурносне мере и да се утврди да ли 

постоји већи број дивљих депонија, сповести 

план обиласка и санацију истих. 

 

III 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02- 68/2021-I од 19.04.2021.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 ), 65. 

Статута општине Параћин (,,Службени лист  

 

општине Параћин'' бр.22/18, 4/19) и члана 8. 

Правилника о начину, поступку и 

критеријумима за доделу средстава црквама и 

традиционалним верским заједницама за 

изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији општине 

Параћин (''Службени лист општине Параћин'', 

број 6/2014), Председник општине Параћин 

донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за доделу средстава 

црквама и традиционалним верским заједницама 

за изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији општине 

Параћин 

 

I 

 

Формира се Комисија за доделу средстава 

црквама и традиционалним верским заједницама 

за изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији општине 

Параћин, у саставу: 

 

Ненад Атанасковић , члан Општинског 

већа општине Параћин, председник; 

Марија Миленковић, помоћник 

председника општине Параћин, члан; 

Маја Танић, вд начелника Управе за ЛЕР, 

јавне службе и друштвене делатности општине 

Параћин, члан. 

 

II 

 

Задатак Комисије је да по расписаном 

јавном конкурсу за финансирање или 

суфинансирање пројеката црквама и 

традиционалним верским заједницама за 

изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији општине 

Параћин, спроведе конкурсни поступак, да 

разматра пријаве и у складу са условима 

Конкурса, врши избор пројеката и сачињава 

предлог председнику општине о избору 

пројеката који ће се финансирати или 

суфинансирати из буџета општине Параћин и 

обавља све послове прописане Правилником о 

начину, поступку и критеријумима за доделу 

средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову 

црквених и верских објеката на територији  
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општине Параћин (''Службени лист општине 

Параћин'', број 6/2014). 

 

III 

 

Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење бр. 02- 230/2019-I од 

08.10.2019.године (''Службени лист општине 

Параћин'' бр. 28/2019). 

 

IV 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02- 63/2021-I од 16.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и 

члана 65. Статута општине Параћин (''Службени 

лист општине Параћин'' бр.22/18, 4/19), а у вези 

са Споразумом о пројекту закљученим између 

Владе Швајцарске конфедерације, коју заступа 

Државни секретаријат за економске послове 

(SECO), Владе Републике Србије, коју заступа 

Канцеларија за управљање јавним улагањима 

(КУЈУ), града Ужице и општине Параћин за 

Пројекат ''Смањења ризика од елементарних и 

других непогода у општинама у Србији'' бр. 217-

10/2017-01-I од 28.03.2017.године, Председник 

општине Параћин, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Именује се Владимир Јанковић, 

дипломирани економиста из Параћина,  вршилац 

дужности начелника Управе за инвестиције и 

одрживи развој општине Параћин, за члана 

Управног одбора Пројекта ''Смањења ризика од 

елементарних  и других непогода у општинама у 

Србији.'' 

   

II 

 

 

Именује се Саша Ружић, дипломирани 

економиста из Параћина,  члан Општинског већа 

општине Параћин, за члана Управног одбора 

Пројекта ''Смањења ризика од елементарних  и 

других непогода у општинама у Србији.'' 

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Параћин.'' 

 

IV 

 

Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење бр. 02-12/2018-I од 19.01.2018. 

године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:  02-81/2021-I од 27.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

Владимир Милићевић, дипл. инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 76. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016-испр.), Уредбe о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури 

који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, 

односно јединица локалне самоуправе ( 

''Службени гласник РС'', бр.105/2016, 112/2017), 

чл. 2. и 3. Одлуке о начину, мерилима и 

критеријумима за избор пројеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају из буџета 

општине Параћин (''Службени лист општине 

Параћин'' бр. 1/2018) члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 65. 

Статута општине Параћин (''Сл. лист општине 

Параћин'' бр. 22/2018, 4/2019) и члана 11. Одлуке 

о буџету Општине Параћин за 2021. годину, 

(,,Сл. лист општине Параћин, бр. 47/20), 

Председник општине Параћин расписује  

 

JАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ  
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БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2021. 

ГОДИНИ 

  

I Расписује се јавни конкурс за доделу 

средстава из буџета општине Параћин 

намењених за избор пројеката у култури  који се 

финансирају и суфинансирају из буџета општине 

Параћин у 2021. години у износу од 1.400.000,00 

динара. 

Средства  за финансирање и 

суфинансирање пројеката у култури који ће се 

реализовати у 2021. години, опредељују се 

Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. 

годину. 

  

II Право учешћа на конкурсу имају 

установе, уметничка и друга удружења 

регистрована за обављање делатности културе, 

појединци (уметници, сарадници, односно 

стручњаци у култури), као и други субјекти у 

култури чије је седиште, односно пребивалиште 

на територији општине Параћин, у складу са 

Законом, осим установа културе сходно чл.74 

Закона о култури. 

  

III Конкурс се односи на пројекте у 

култури као и пројекте уметничких, односно 

стручних истраживања у култури, а сходно 

Закону о култури, културне области су : 

 

1) књижевност (стваралаштво, 

преводилаштво) 

организовање културних догађања 

(програма, концерата, фестивала, такмичења, 

ликовних  и књижевних колонија, саветовања, 

сусрета, изложби, издавање књига, ЦД-а и аудио 

визуелних издања и др.) значајних за очување 

културног идентитета и развоја кулутурног 

живота општине; 

2) музика (стваралаштво, продукција, 

интерпретација); 

3) ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн и архитектура 

- развој традиционалних ликовних техника 

и технологија у области ликовних уметности: 

сликарству, вајарству и графици; 

4) позоришна уметност (стваралаштво, 

продукција и интерпретација); 

5) уметничка игра - класичан балет, 

народна игра, савремена игра (стваралаштво, 

продукција и интерпретација); 

 

 

6) филмска уметност и остало аудио-

визуелно стваралаштво 

-организовање филмских манифестација, 

фестивала, јавних филмских  приредби или 

културно-образовних програма којима се шири 

кинематографска и аудиовизуелна култура и 

популарише уметност филма; 

7) манифестације везане за филмску 

уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво; 

8) дигитално стваралаштво и мултимедији 

- подршка новим иницијативама и новој 

уметничкој продукцији, као и програмским 

садржајима јавних гласила; 

9) остала извођења културних програма и 

културних садржаја (мјузикл, циркус, 

пантомима, улична уметност и сл.) 

учешће на такмичењима, фестивалима, 

саветовањима, подстицање аматерског 

културно-уметничког рада, подстицање 

културне делатности за децу и младе, као и 

особа са инвалидитетом; 

10) откривање, прикупљање, истраживање, 

документовање, проучавање, вредновање, 

заштита, очување, представљање, 

интерпретација, коришћење и управљање 

културним наслеђем, континуиран рад на 

очувању и неговању народних обичаја и 

изворног народног стваралаштва и очувања 

нематеријалног културног наслеђа, заштита, 

очување и презентација непокретног културног 

наслеђа; 

11) библиотечко-информационе 

делатности; 

12) научноистраживачке и едукативне 

делатности у култури; 

13) менаџмент у култури. 

 

IV Пријаве на конкурс подносе се на 

посебном пријавном обрасцу који је саставни 

део конкурсне документације, а који се 

објављује на званичној интернет страници 

органа који расписује конкурс. 

 

Под потпуном пријавом подразумева се : 

 

1) уредно попуњен и оверен образац 

пријаве; 

2) детаљни опис пројекта; 

3) детаљно разрађен буџет пројекта; 
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4) подаци о стручним, односно 

уметничким капацитетима подносиоца, односно 

реализатора пројекта; 

5) као и други документи наведени у 

тексту конкурса. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 

пријаве које нису у складу са условима јавног 

конкурса не разматрају се. 

Неће се разматрати пријаве чији 

подносилац није извршио своје досадашње 

обавезе према Oпштини у вези са пројектом  у 

култури које је Oпштина финансирала, односно 

суфинансирала.  

 

Учесник конкурса је дужан да достави: 

- попуњен пријавни образац 

- попуњен образац  пројекта 

- попуњен образац буџета пројекта 

- попуњену и оверену изјаву 

- кратак опис активности и реализованих 

пројеката организације са потврдом о броју 

чланова и материјалном и кадровском 

опремљеношћу 

- програм рада удружења/подносиоца 

пријаве за 2021. годину 

- број наменског рачуна отвореног код 

управе трезор подносиоца/удружења, у случају 

физичких лица број текућег рачуна. 

  

Пријава на конкурс мора да садржи :  

 

1. Основне податке о подносиоцу пројекта, 

са одговарајућом документацијом.  

 

1.А. За правна лица:  

- назив, делатност, структуру запослених и 

људи ангажованих на пројектима, ПИБ, 

партнере,  

- програме који су досада реализовани или 

су у току,  

- евалуацију најзначајнијих активности у 

претходној години (скраћена верзија), 

- програмске планове за текућу годину.  

  

1.Б. За физичка лица (појединац или група 

аутора који нису регистровани као правно лице):  

- основне податке (име, презиме, матични 

број, адреса)  

- професионалну биографију за сваког 

појединца понаособ;  

 

 

2. пројекат којим се конкурише за средства, 

са описом истог, циљевима који се постижу 

његовом реализацијом, тачним подацима о 

буџету пројекта и изворима финансирања, 

времену и носиоцима реализације пројекта;  

 

3. друге податке који су саставни део 

пријаве на конкурс.  

  

V     Критеријуми на основу којих ће се 

оцењивати пројекти пријављени на јавни 

конкурс су: 

 

1) усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност 

пројекта; 

3) капацитети потребни за реализацију 

пројекта и то: 

(1) стручни, односно уметнички 

капацитети, 

(2) неопходни ресурси; 

4) финансијски план - разрађеност, 

усклађеност са планом активности пројекта, 

економичност и укљученост више извора 

финансирања; 

5) степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

 

Критеријуми из става 1. овог члана 

примењују се на појединачне области културне 

делатности уз поштовање специфичности тих 

области. 

  

О избору пројеката по расписаном јавном 

конкурсу одлучује стручна комисија коју 

образује председник општине. 

Комисија врши оцену сваког пројекта на 

основу вредновања критеријума утврђених у 

ставу 1 овог става. 

  

VI     Пријаве  се достављају у року од 30 

дана од дана објављивања у дневном штампаном  

 

листу ''Информер'' који излази на територији 

Републике Србије, односно територији 

аутономне покрајине, односно територији 

јединице локалне самоуправе. 

 

Пријава на конкурс подноси се у 

Услужном центру Општине Параћин, или   
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поштом на адресу: Управa за локални економски 

развој, јавне службе и друштвене делатности 

општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10. 

са напоменом ''Конкурс за избор пројеката у 

култури - за председника општине''. 

Заинтересоване установе културе и други 

субјекти у култури могу преузети конкурсну 

документацију сваког радног дана од 10,00 - 

14,00 часова у канцеларији бр. 2 Општине 

Параћин или са званичне интернет презентације 

општине www.paracin.rs. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 

се узимати у обзир. 

Комисија ће на основу критеријума  из 

овог јавног конкурса изабрати најбоље оцењене 

пројекте који ће се финансирати у оквиру 

средстава одређених  буџетом.  

  

VII   Комисија доноси одлуку која садржи 

списак изабраних пројеката и износе 

финансијских средстава.  

 

Резултати јавног конкурса објављују се на 

званичној интернет страни општине 

www.paracin.rs, најкасније 60 дана од дана 

завршетка подношења пријава. 

Пројекат се мора реализовати до 31. 

децембра године за коју је расписан Конкурс.  

Извештај о спроведеном пројекту доставља 

се Комисији у року од 15 дана од дана завршетка 

реализације. 

 У случају неблаговремене доставе 

Извештаја и одступања од одобреног пројекта 

без претходне сагласности Комисије, 

подносилац пројекта са којим је закључен 

уговор дужан је да Општини врати укупан износ 

средстава одобрених за финансирање или 

суфинансирање пројекта из буџета Општине, у 

складу са уговором. 

  

Повраћај средстава из става 5. овог члана 

врши се у року који је предвиђен уговором. 

  

VIII Јавни конкурс се објављује на 

званичној интернет страни органа који расписује 

конкурс www.paracin.rs, као и у дневном 

штампаном листу ''Информер'' који излази на 

територији Републике Србије, односно 

територији аутономне покрајине, односно 

територији јединице локалне самоуправе. 

За све ближе информације обратити се на 

телефон: 035/563-601 локал 110. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 400-706/2021-I од  16.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Владимир Милићевић, дипл.инж. пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 76. став 4 Закона о 

култури (Сл. гласник РС“ бр. 

 72/2009, 13/2016 и 30/2016), чл.7. став 6 Уредбе 

о критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе (Сл. гласник РС“ бр.  105/2016, 

112/2017), чл. 7 став 1 Одлуке о начину, 

мерилима и критеријумима за избор пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из 

буџета општине Параћин (''Сл.лист општине 

Параћин''бр. 1/2018), чл. 44. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) и члана 

65. Статута општине Параћин (,,Службени лист 

општине Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Председник 

општине Параћин донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Стручне комисије за избор 

пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Параћин у 

2021. години 

 

I 

 

Формира се Стручна комисија (у даљем 

тексту: Комисија) за избор пројеката у култури 

који се финансирају и суфинансирају из буџета 

општине Параћин, на основу заједничких 

потреба у оквиру више културних делатности, у 

следећем саставу : 

 

Бранислав Стојановић, 

Аљоша Глигоријевић, 

Тијана Пешић, 

Лепосава Иванковић, 

Марко Шћепановић, 

Јелена Видосављевић. 

 

II 

 

Комисија на првој седници бира 

председника комисије. 

http://www.paracin.rs/
http://www.paracin.rs/
http://www.paracin.rs/
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Председник Комисије координира рад 

комисије и води седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о 

раду. 

О раду комисије води се записник. 

Комисија доноси одлуку која садржи 

списак изабраних пројеката и износе 

финансијских средстава. 

 

III 

 

Стручне и административно - техничке 

послове за потребе комисије обављаће Емил 

Михајловић, дипл. правник, испред Одељења за 

скупштинске и нормативне послове Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове општине Параћин. 

Стручне и административно - техничке 

послове у вези контроле извештаја о реализацији 

пројеката у култури вршиће Одељење за јавне 

службе и друштвене делатности Управе за 

локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности општине Параћин, у 

складу са Законом о култури и закљученим 

уговором. 

 

IV 

 

Задатак Комисије је оцена пројеката 

поднетих на јавни конкурс за доделу средстава 

из буџета општине Параћин намењених за избор 

пројеката у култури  који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Параћин, на 

основу вредновања критеријума утврђених у 

члану 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, 

односно јединица локалне самоуправе. 

Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије 

појединачно, за сваки пројекат и по сваком од 

критеријума. 

Комисија је обавезна да за сваки пројекат 

који се разматра сачини писмено образложење у 

коме се наводе разлози за прихватање или 

неприхватање пројекта. 

 

V 

 

Након оцене пројеката поднетих на јавни 

позив, Комисија доноси одлуку која садржи  

 

 

списак изабраних пројеката и износе 

финансијских средстава о чему подноси 

извештај председнику општине. 

  

VI 

 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Параћин.''  

 

Образложење 

 

Чланом 76. став 4 Закона о култури (Сл. 

гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и 

чл.7. став 6 Уредбе о критеријумима, мерилима 

и начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, 

односно јединица локалне самоуправе (Сл. 

гласник РС“ бр.  105/2016, 112/2017) прописано 

је да орган који је расписао конкурс образује 

Стручну комисију која врши оцену пројеката 

поднетих на конкурс као и да доноси одлуку о 

изабраним пројектима и износе финансијских 

средстава о чему подноси извештај председнику 

општине. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-73/2021-I од 21.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Милићевић, дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 28 Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС „број 36/09, 88/10, 38/15, 

113/2017 и 113/2017 - други закон). чл.44 Закона 

о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' 

бр.129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 44, Статута општине 

Параћин („Службени лист општине Параћин 

бр“13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), 

Председник општине Параћин доноси 

 

Решење о образовању Локалног савета за 

запошљавање 

 

1. Образује се Локални савет за 

запошљавање општине Параћин у саставу: 

- Миленковић Марија, испред локалне 

самоуправе, председник 
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- Нешић Анита, испред Националне службе 

за запошљавање, члан 

- Антић Александра, испред Центра за 

социјални рад Параћин, члан 

- Кочинац Радосав, испред удружења 

приватних предузетника, члан 

-Јовановић Славка, испред локалне 

самоуправе, члан 

- Нешић Дејан, члан општинског већа, члан 

2. Локални савет за запошљавање је 

саветодавно тело које прати економску и 

друштвену ситуацију на локалном нивоу, 

израђује Локалне акционе планове запошљавања 

и иницира мере, даје мишљења и препоруке 

локалној самоуправи у вези са питањима од 

интереса за унапређење запошљавања. 

3. Административне и техничке послове за 

потребе Локалног савета за запошљавање 

обавља Одељење за локални економски развој, 

Управе за локални економски развој, јавне 

службе и друштвене делатности општине 

Параћин. 

4. Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи решење број 02-350/2016-01-I од 

22.12.2016. године.  

5. Ово решење објављује се у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 02-72/2021-I од 19.04.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Владимир Милићевић,  дипл.инж.пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 

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

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

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

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)  и члана 7. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. 

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

47/2020) и Предлога Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове бр. 400-677/2021-V-01 од 14.04.2021. 

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 – Управа за урбанизам, финансије,  

 

скупштинске и опште послове, 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 - СРЦ ''7. Јули'' 

Параћин, средства у укупном износу од 

100.000,00 динара на име: - плаћања трошкова 

телефонских рачуна за 5 додатних линија 

инсталираних за потребе пункта за имунизацију 

против COVID – 19, а по одлуци Штаба за 

ванредне ситуације општине Параћин.  

 

2. Средства из тачке 1. овог решења, 

распоређују се на апропријације утврђене у 

оквиру   раздела 7 – Управа за локални 

економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности, глава 7.4  Физичка култура, програм 

1301, програмска активност 1301-0004,   

функција 810 – услуге рекреације и спорта, 

економска класификација 421000  Стални 

трошкови, тако да укупан план средстава ове 

апропријације за 2021. годину (извор 

финансирања 01) износи 16.300.000 динара, а у 

делу који се односи на подглаву 7.41  СРЦ ''7. 

Јули'' Параћин, програмска активност 1301-0004,   

функција 810 – услуге рекреације и спорта, 

економска класификација 421  Стални 

трошкови, тако да укупан план средстава ове 

апропријације за 2021. годину (извор 

финансирања 01) износи 16.100.000 динара.  

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије и буџет. 

 

4. Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

СРЦ ''7. Јули'' Параћин, се обратио 

Председнику општине захтевом бр. 03-72/21 од 

07.04.2021. године, којим тражи додатна 

средства у износу од  100.000,00 динара на име: - 

плаћања трошкова телефонских рачуна за 5 

додатних линија инсталираних за потребе 

пункта за имунизацију против COVID – 19, а по  
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одлуци Штаба за ванредне ситуације општине 

Параћин. 

Решавајући по поднетом захтеву, у складу 

са датим предлогом  Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове бр. 400-677/2021-V-01 од 14.04.2021. 

године , донета је одлука као у изреци овог 

решења.  

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400 - 581/2021- I  од 14.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 

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

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

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

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)  и члана 7. 

Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. 

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

47/2020) и Предлога Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове бр. 400-676/2021-V-01 од 14.04.2021. 

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 – Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове, 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 400.000,00 динара на име: - 

ангажовања лица по уговору на привременим и 

повременим пословима (на пословима 

дигитализације Завичајног музеја ''Параћин'').  

 

2. Средства из тачке 1. овог решења, 

распоређују се на апропријације утврђене 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, економска класификација 

423000  Услуге по уговору, тако да укупан план 

средстава ове апропријације за 2021. годину 

(извор финансирања 01) износи 5.387.000 

динара, а у делу који се односи на подглаву 7.31  

Завичајни музеј ''Параћин'', програмска 

активност 1201-0003,   функција 820 – услуге 

културе, економска класификација 423  Услуге 

по уговору, тако да укупан план средстава ове 

апропријације за 2021. годину (извор 

финансирања 01) износи 5.387.000 динара.  

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије и буџет. 

 

4. Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Параћин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Завичајни музеј ''Параћин'', се обратио 

Председнику општине захтевом бр. 123 од 

03.03.2021. године, којим тражи додатна 

средства у износу од  400.000,00 динара на име: - 

ангажовања лица по уговору на привременим и 

повременим пословима (на пословима 

дигитализације Завичајног музеја ''Параћин''). 

Решавајући по поднетом захтеву, у складу 

са датим предлогом  Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове бр. 400-676/2021-V-01 од 14.04.2021. 

године, донета је одлука као у изреци овог 

решења.  

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400 - 309/2021- I  од 14.04.2021. 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.  
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годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 

47/2020)  и Предлога Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове бр. 400-743/2021-V-01 од 22.04.2021. 

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, средства у 

укупном износу од 1.000,00 динара на име: – 

отварања апропријације за реализацију пројекта 

''Набавке, замене, реконструкције и санације 

котларница за грејање у 2021. години (ОШ ''Б. 

Крсмановић'' Сикирица и ОШ ''С. Јаковљевић'' 

Параћин)''. 

 

2 Средства из тачке 1. овог решења, 

распоређују се на нову апропријацију  у оквиру   

раздела 7, глава 7.1  Управа за локални 

економски развој, јавне службе и друштвене 

делатности, програм 2002, пројекат 2002 – 5001  

''Набавка, замена, реконструкција и санација 

котларница за грејање у 2021. години (ОШ ''Б. 

Крсмановић'' Сикирица и ОШ ''С. Јаковљевић'' 

Параћин)'' , функција 912 – основно образовање, 

извор финансирања 01,  економска 

класификација 511000  Зграде и грађевински 

објекти, тако да укупан план средстава ове 

апропријације за 2021. годину износи 1. 000 

динара.  

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије и буџет. 

 

4. Решење доставити 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''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Начелник Управе за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове, обратио се 

Председику општине предлогом, којим тражи 

додатна средства у износу од 1.000,00 динара на 

име: – отварања апропријације за реализацију 

пројекта ''Набавке, замене, реконструкције и 

санације котларница за грејање у 2021. години 

(ОШ ''Б. Крсмановић'' Сикирица и ОШ ''С. 

Јаковљевић'' Параћин)''. 

 

Решавајући по поднетом захтеву, у складу 

са датим предлогом Начелника Управе за 

урбанизам, финансије, скупштинске и опште 

послове, бр. 400-743/2021-V-01 од 22.04.2021. 

године, донета је одлука као у изреци овог 

решења.   

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400-744/2021-I од 22.04.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Владимир Милићевић, дипл. инж. пољ. 

__________________________________________ 
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