
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број  1

Година 10 16.01.2014.  Излази по потреби
Цена 150 динара

На основу члана 32. тачка 23.Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин број 13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 16.01.2014.године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности Програм рада са

финансијским планом Дома здравља Параћин за
2014. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада са

финансијским планом за 2014.годину Дома здравља
Параћин, који је донео Управни одбор Дома здравља
Параћин, на седници одржаној 20.12.2013 године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1358/2013-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 23. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин број 13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 16.01.2014.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада са

финансијским планом Апотеке Параћин за 2014.
годину

I
Даје се сагласност на Програм рада са

финансијским планом за 2014.годину Апотеке
Параћин, који је донео Управни одбор Апотеке
Параћин, на седници одржаној 20.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1353/2013-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 23.Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин број 13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 16.01.2014.године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада и

Финансијски план за 2014. годину Библиотеке ''др
Вићентије Ракић''

I
Даје се сагласност на Програм рада и

Финансијски план Библиотеке ''др Вићентије Ракић''
у Параћину за 2014. годину, који је донео Управни
одбор Библиотеке ''др Вићентије Ракић'' у Параћину
на седници одржаној   20.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1357/2013-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 32. тачка 23.Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин број 13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 16.01.2014.године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада и

Финансијски план Установе културе Културни
центар ''Параћин'' у Параћину за 2014. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада и

Финансијски план Установе културе Културни
центар ''Параћин'' у Параћину за 2014. годину који је
донео Управни одбор установе на седници одржаној
18.12.2013 године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1351/2013-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 23.Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин број 13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 16.01.2014.године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада и

Финансијски план Завичајног музеја ''Параћин''
за 2014. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада и

Финансијски план Завичајног музеја ''Параћин'' у
Параћину за 2014.годину који је донео Управни
одбор Завичајног музеја ''Параћин''  на седници
одржаној 20.12.2013 године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1354/2013-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 6., 7., 11. став 1. , 15а и члана
18.Закона о финансирању локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 62/06,47/2011и
93/2012) и члана 32.Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', број
13/2008,12/2012,13/2012, и 17/2013), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници од 16.01.2014.,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама

(''Службени лист општине Параћин'' бр.20/2012,
16/2013), члан 12., ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ
БРОЈ 1.,тачка 1,  мења се тачка 5, и гласи:

T А К С Е Н А   Т А Р И Ф А
Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј  1

1.  За  истицање фирме на пословном простору

5.   Производња цемента ..............  889.450  динара

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 434-5/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 3. став 2., 54. и 66. Закона о
добробити животиња ("Службени гласник Републике
Србије", број 41/09), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007),
чл. 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 91/05 и 30/10) члана 35.
Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" бр.
101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 32. Статута
општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин", број 13/08,12/13, 13/13 и 17/13),
Скупштина општине Параћин, на седници одржаној
16.01.2014. године, доноси
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О

ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Одлука о држању животиња (Сл. Лист
општине Параћин бр. 6/2011) мења се и гласи:

Члан 1.
Члан 3. став 1 мења се и гласи:
''Дозвољава се држање два пса и две мачке у

домаћинствима на територији општине Параћин,
осим у стану који се налази у стамбеној згради
односно објекту за колективно становање где се
дозвољава држање једног пса и једне мачке, на
територији насељеног места Параћин под условима
који су утврђени овом Одлуком.''

Члан 2.
Члан 11 мења се и гласи:
'' Власник, односно држалац пса дужан је да

на улазу у двориште- капији односно видном месту
истакне таблицу.

Власник односно држалац пса у стамбеним
зградама дужан  је да истакне таблицу на улазу у
стан.

Таблица је димензије 200 x 150 mm и на истој
је исписана садржина: ''ЧУВАЈ СЕ ПСА'' (за псе из
члана 6 став 2 ове Одлуке) или ''ОПАСАН ПАС'' (за
псе из члана 6 став 1 ове Одлуке), број потврде да је
пас регистрован у доњем левом углу (број пасоша за
пса).

Број потврде о регистрацији пса (број пасоша
за пса) налази се на пластифицираној налепници коју
власник, односно држалац пса добија од надлежне
службе и исту је дужан да залепи у донјем левом
углу перузете таблице.

Власник односно држалац пса је дужан да
преузме таблицу из предходног става ове Одлуке од
надлежне службе општинске управе која води
регистар паса, за сваког регистрованог пса.
Уколико власник, односно држалац набави још
једног пса, сходно члану 1. ове Одлуке, дужан је да
на постојећој таблици, испод налепнице за првог пса,
дода одговарајућу пластифицирану налепницу са
бројем пасоша за другог пса, коју издаје надлежна
служба општинске управе, на основу потврде да је и
други пас уредно регистрован.''

Члан 3.
Иза члана 11 додаје се члан 11а који гласи:

           ''Уколико пса који је регистрован власник
отуђи на територији општине Параћин, досадашнји
власник предаје новом власнику таблицу са
налепницом, уколико је држао једног пса или само
одговарајућу налепницу са бројем пасоша, уколико је

држао два пса, на основу преузете налепнице, нови
власник добија од надлежне општинске службе своју
таблицу за прибављеног пса.

Промену власништва над псом из претходног
става, дужан је да пријави досадашњи власник пса.

Уколико пас који је регистрован угине,
нестане или га власник отуђи на територији друге
општине, досадашнји власник је дужан да пријави и
врати таблицу са налепницом, уколико је држао
једног пса или само одговарајућу налепницу са
бројем пасоша, уколико је држао два пса''.

Члан 4.
Иза члана 20 додаје се члан 20а који гласи
''Организација која обавља послове

прихватилишта- смештај напуштених и изгубљених
животиња, дужна је да обавести Комуналну
инспекцију, да пас који је је ухваћен регистрован
ради покретања и вођења поступка против власника
о спровођењу одредаба из ове Одлуке.

Организација из предходног става овог члана
дужна је да обавести комуналног инспектора када је
ухваћен пас који није регистрован, а чији се власник
јавио ради преузимања пса.

Комунални инспектор у вези пријаве из
предходног става утврђује власника пса, и предузима
мере у складу са овом Одлуком и Законом..''

Члан 5.
Иза члана 23 додаје се поглавље IVа које

гласи ОБЕЛЕЖАВАЊЕ- ЧИПОВАЊЕ,
ВАКЦИНАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА ПАСА

Члан 6.
Иза члана 23 додаје се члан 23а, који гласи:
''Власници паса дужни су да преко овлашћене

организације или предузетника изврше обележавање-
чиповање пса.

Власници паса и мачака дужни су да преко
овлашћене организације и предузетника редовно
вакцинишу пса и мачку по програму које доноси
Министарство пољопривреде РС -  Управа за
ветерину

У случају обележавања - чиповања и прве
вакцинације, трошкове набавке микро чипова,
обележавања и вакцинације сноси локална
самоуправа, код организације или предузетника који
је у поступку јавне набавке изабран као
најповољнији понуђач.

У случају да власник пса жели да трошкове
обележавања- чиповања и прве вакцинације сноси
сам, исти је дужан да након обележавања потврду о
обележавању или вакцинацији достави надлежном
одељењу општинске Управе која води регистар и
преузме таблицу из члана 2. ове Одлуке.''
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Члан 7.
Иза члана 23а додаје се члан 23б, који гласи:

'' Евиденцију- регистар обележених паса и издавање
таблица власницима чији су пси евидентирани
обавља општинска Управа – Радна група за хитне
интервенције  (Call центар).

Надлежно одељење општинске Управе, из
предходног става, је дужно да обавести Службу за
инспекцијске послове- Комуналну инспекцију о
спровођењу одредаба ове Одлуке у вези
регистрације, вакцинације и издатих таблица.''

Члан 8.
У члану 28 став 1 додаје се тачка 11. и гласи:
'' Не поступа у складу са одредбама чл. 11а,

20, 20а, 23 и 23а''
Члан 9.

У члану 29 додаје се тачка 11. и гласи:
'' Не поступа у складу са одредбама чл. 11а,

20, 20а, 23 и 23а''
Члан 10.

У члану 30 додаје се тачка 11. и гласи:
'' Не поступа у складу са одредбама чл. 11а,

20, 20а, 23 и 23а''
Члан 11.

У члану 33 иза става 2 додаје се ставови 3, 4 и
5 који гласе:

''Власници односно држаоци паса који су на
улазу у двориште или на видном месту истакли
таблице ''ЧУВАЈ СЕ ПСА'' или ''ОПАСАН ПАС'',
дужни су да прибаве таблице из члана 2 ове Одлуке у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
и на месту које је одређено овом Одлуком истиче се
таблица која је прописана истом''.

Власници односно држаоци који прибаве пса
дужни су да у року од пет дана од дана прибављања
региструју пса и прибаве таблицу из ове Одлуке
наког регистрације истог.''

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-8/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 32.тачка 9.  Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32.тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08. 12/12 и
13/12),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 16.01.2014. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о допуни Статута

Спортско рекреационог центра ''7. јули'' у
Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни

Статута Спортско рекреационог центра ''7. Јули'' у
Параћину који је донео Управни одбор ове  Установе
на седници одржаној 13.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-43/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана  159. став 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' бр.72/2009 и 52/2011), члана
50. Закона о предшколском васпитању и образовању
(''Службени гласник РС'' бр.18/2010), члана 2.
Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у
дечијим установама (''службени гласник РС'' бр.1/93
и 6/96) чл. 9. 4. Закона о финансијској подршци
породици са децом ("Службени гласник РС", бр.
16/02 и 115/05) и члана 32. тачка 6. Статута општине
Параћин (''Службен лист општине Параћин''
бр.13/08,12/12 и 13/12), Скупштина општине
Параћин на седници одржаној  16. јануара 2014.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цене услуга у Предшколској

установи ''Бамби'' у Параћину

I
Утврђују се цене услуга у Предшколској

установи ''Бамби'' у Параћину   од 01.02.2014.године
и то:

1.По васпитној групи:
- за целодневни боравак у месечном износу од 451
887,45 а у дневном износу од
20 540,34 динара.
-за целодневни боравак припремног предшколског
програма у месечном износу од
482 851,55 а у дневном износу од 21 947,80 динара.
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2. По детету
- за целодневни боравак у месечном износу од 25
148,52 , а у дневном износу 1 143,11 динара;
- за целодневни боравак припремног предшколског
програма у месечном износу од
20 118,82, а у дневном износу 914,49 динара.

II
Учешће родитеља у цени услуга утврђеној по

детету у месечном износу у поглављу I овог решења,
утврђује се у висини од 20% и то:
- за целодневни боравак 5 030,00 динара месечно,
односно 229 динара по дану;
- за целодневни боравак припремног предшколског
програма 4 020,00 динара месечно, односно 183
динара дневно.
- за полудневни боравак деце која похађају
припремни предшколски програм  940  динара
месечно односно 43 динара дневно (трошкови
исхране)

III
Месечна цена корисницима услуга

појединачно, која се утврђује се у складу са овим
решењем,  у односу на утврђену економску цену
услуга умањује се 20% следећим корисницима:
- самохраним родитељима
- породицама са двоје деце корисника услуге
предшколске установе
- породицама избеглих и интерно расељених лица са
КиМ

Од обавеза плаћања  у целодневном и
полудневном боравку, изузимају се деца без
родитељског старања, деца са сметњама у развоју и
деца из породица корисника новчане социјалне
помоћи у складу са прописим о социјалној заштити,
као и породице које имају троје и више деце, у
складу са посебном Одлуком Скупштине општине
Параћин.

IV
Кориснику услуга, обрачун за наплату врши

се по утврђеној месечној цени.
За дане оправданог одсуства детета, дневна цена се
наплаћује у износу од 50% дневне цене, односно
режијски трошкови.

Оправдано одсуство детета из претходног
става  је:
- одсуство детета због болести, које се доказује
потврдом изабраног педијатра о одсуству детета;
- одсуство детета због коришћења годишњег одмора
родитеља, које се доказује копијом решења о
коришћењу годишњег одмора родитеља.

V
Ступањем на снагу овог решења престаје да

важи Решење о утврђивању цене услуга у
Предшколској установи ''Бамби'' у Параћину
''Службени лист општине Параћин'' бр.1/2013.

VI
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин" и примењује од 01. фебруара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-42/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 32. став 1.  тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07),члана 38. став1. тачка 4. у вези  члана
66.став 4. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'' бр.119/12) и члана 32. тачке 9.Статута
општине Параћин ('''Службени лист општине
Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 16.01.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  директора Радио новинског јавног

предузећа ''Параћин''

I
РАЗРЕШАВА СЕ Марина Саздановић

дипломирани социолог из Параћина функције
директора Радио новинског јавног
предузећа''Параћин'' у Параћину.

II
Марина Саздановић обављаће функцију

директора Радио новинског јавног предузећа
''Параћин'' у Параћину  до дана ступања на рад
новоименованог директора , у складу са Законом о
јавним предузећима (''Службени гласник РС''
бр.119/12).

III
Надзорни  одбор предузећа дужан је да

посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог директора, односно престанка
обављања функције директора од стране лица из
поглавља I овог Решења.

IV
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

разрешењу директора Радио новинског јавног
предузећа ''Параћин'' садржан је у одредбама члана
32. став 1.  тачка 9. Закона о локалној самоуправи и
члана 32. тачке 9.Статута општине Параћин којим је
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између осталог утврђено да Скупштина општине
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чије оснивач.
Чланом 38. став 4. Закона о јавним предузежима
утврђено је да оснивач може разрешити директора
предузећа и пре истека мандата, а чланом 66. став 4.
утврђена обаеза рсписивања конкурса најкасније до
30. јуна 2013. године, што је Скупштина општине и
учинила. Како је због протека времена, примене
новог закона и спровођења процедуре именовања,
истекао мандат предложеног кандидата, именована је
наставила да обавља функцију директора РНЈП
''Параћин.

Члан 33. став 1. Закона о јавним предузећима
указује на чињеницу да се у моменту именовања
новог дирекгора не може утврдити тачан дан његовог
ступања на дужност, од момента именовања до
момента објављивања у ''Службеном лгаснику РС'' и
ступања на рад може проћи дужи временски
интервал, што налаже обавезу да се за то време реши
питање обављања функције директора педузећа.Тако
да се овим решењем одређује да садашњи директор
предузећа обавља функцију директора до ступања на
рад новоименованог директора.

На основу напред наведеног предложено је
доношење решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-7/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члaна  92. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.11/12 и 15/12, 3/13 и 6/13) разматрајући
предлог Општинске управе општине Параћин за
именовање директора Радио новинског јавног
предузећа''Параћин'' у Параћину, СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
16.01.2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I
Скупштина општине Параћин није

прихватила предлог Решења о именовању Марине
Саздановић, дипломираног социолога из Параћина за
директора Радио новинског јавног
предузећа''Параћин'' у Параћину.

II
Овај закључак  објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-10/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС '',  број
129/07), члана 21.став 2.,  31. став 3.,  32. став 1. и
члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр.119/12) члана 32. тачка 9.
Статута општине Параћин (Службени лист општине
Параћин''бр.13/08, 12/12 и 13/12) и члана 41. Одлуке
о промени оснивачког акта Радио-новинског јавног
предузећа ''Параћин'' у Параћину ("Службени лист
општине Параћин'' бр. 2/13), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
16.01.2014.године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Радио-новинског јавног

предузећа ''Параћин'' у Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СE Слободан Танић, дипломирани

инжењер електронике  за директора Радио-новинског
јавног предузећа ''Параћин'' у Параћину, на период од
4 (четири) године.

II
Именовани је дужан да ступи на рад у року од

осам дана од дана објављивања решења о именовању
у  ''Службеном гласнику Републике Србије''.

III
Решење о именовању директора је коначно.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику

Републике Србије '' и у ''Службеном листу општине
Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о

именовању директора Радио-новинског јавног
предузећа ''Параћин'' у Параћину   садржан је у члану
21.став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'' бр.119/12), којим је прописано да
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, а на основу јавног конкурса, у члану 31. став
3. наведеног Закона којим је прописано да орган који
је надлежан за именовање након разматрања листе за
именовање и предлога акта, одлучује о именовању
директора јавног предузећа доношењем решења о
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именовању, као и чланом  41. Одлуке о промени
оснивачког акта Радио-новинског јавног предузећа
''Параћин'' у Параћину ("Службени лист општине
Параћин'' бр. 2/13 ), којим је  прописано да директора
РНЈП ''Параћин'' именује Скупштина општине на
период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.

Након спроведеног јавног конкурса у скаду са
Законом о јавним предузећима и Одлуком о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач Општина Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 7/13),
Комисија за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин доставила је у
складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима Општинској управи Листе за
именовање са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима кандидата и Записник о изборном
поступку директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Параћин.

Скупштина општине је на седници одржаној
16.01.2013. године разматрала предлог акта за
именовање директора РНЈП ''Параћин'' и наведене
Листе за именовање. Како Скупштина општине није
именовала предложеног кандидата  као првог  са
Листе за именовање, у складу са чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима, Скупштина је
разматрала избор другог кандидата са Листе за
именовање, Слободана Танића који је освојио 42
бода и именовала Слободана Танића, као другог
кандидата са листе, са освојених 42 бода, за
директора Радио-новинског јавног предузећа
''Параћин'' у Параћину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-6/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.18.ст.1. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94)
и члaна 32. тачка 9.Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12,
13/12 и 17/13), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 16.01.2014.године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора установе Спортско
рекреациони центар ''7. јули'' у Параћину

I
Разрешава се Милорад Видовић, професор

општенародне одбране  из Параћина, јавне функције
директора установе Спортско рекреациони центар

''7.јули'' у Параћину, због истека мандата.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-8/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.18.ст.1. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94)
члана 9. Одлуке о о организовању установе
Спортско-рекреациони центар ‘’7.јули’’ Параћин,
(‘’ОСГ’’ бр.5/96,  16/2001 и 29/2004 и ''Службени
лист општине Параћин'' бр.7/2013) и члaна 32. тачка
9.Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12 и 17/13),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 16.01.2014.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности  директора

установе Спортско рекреациони центар ''7. јули''
у Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Милорад Видовић, професор
општенародне одбране  из Параћина, за вршиоца
дужности директора установе Спортско рекреациони
центар ''7.јули'' у Параћину.

II
Мандат именованог траје најдуже једну

годину.
III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-9/2014-01-II од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  чл.13. став 2. и 3. и члана 88. став
2. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник РС’’ бр.129/07) и члана 32. и 98.став 2.
Статута општине Параћин (Службени лист општине
Параћин’’ бр.13/08,12/12 и 13/12), Скупштина
општине Параћин, на седници одржаној
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28.10.2013.године, донела је

О Д Л У К У
о успостављању сарадње између општине

Параћин, Република Србија и Општине Котор-
Варош, Република Српска

Члан 1.
Општина Параћин, Република Србија и

Општина Котор-Варош,  Република Српска овом
Одлуком успостављају трајну сарадњу  са циљем
јачања сарадње у свима областима друштвеног
живота и рада ове две локалне заједнице.

Члан 2.
Споразумом о сарадњи између Општине

Параћин, Република Србија и Општине Котор-
Варош,  Република Српска, потврдиће се узајамно
пријатељство, унапређење економског партнерства и
стварање повољног амбијента за грађане и
привреднике, а у намери да се побољша сарадња,
изграде капацитети и стварају могућности за
запошљавање, као  и унапређење институционалног
дијалога између локалних заједница у циљу
подизања нивоа сарадње локалних управа и
привредних субјеката, као и колектива у области
спорта и културе.
Општина Параћин, Република Србија и Општина
Котор-Варош,  Република Српска развијаће
међусобну сарадњу  и у свим областима за које
заједнички утврде да су од обостраног интереса.

Члан 3.
Средства потребна за реализацију ове одлуке

обезбеђена су у буџету општине Параћин.

Члан 4.
Након добијене сагласности на ову Одлуку од

стране Владе Републике Србије, Општина Параћин,
Република Србија и Општина Котор-Варош,
Република Српска потписаће  Споразум ( Повељу) о
сарадњи.

Споразум (Повељу) из става 1. овог члана  у
име Општине Параћин потписаће Председник
општине Параћин

Члан 5.
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу

општине Параћин'', по добијеној сагласности Владе
Републике Србије, а ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 016-9/2013-01-II од 28.10.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08), чл.
46. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр.13/08, 12/12 и 13/12),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 24.12.2013. године, разматрајући
Пројекат ''Ажурирање базе података општинских
некатегорисаних и локалних путева и улица на
територији сеоских месних заједница'', донело је

З А К Љ У Ч А К

I
НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи Општине

Параћин, да ангажује 10 сарадника на период од три
месеца на реализацији Пројекта ''Ажурирање базе
података општинских некатегорисаних и локалних
путева и улица на територији сеоских месних
заједница''.

II
Oвaј закључак објавити у''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинском већу Општине Параћин
обратило се дописом Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове са Пројектом
''Ажурирање базе података општинских
некатегорисаних и локалних путева и улица на
територији сеоских месних заједница''.

Како се очекује повећан обим послова
Одељења за урбанизам и имовинско правне послове ,
то је неопходно ангажовање  сарадника на
реализацији наведеног Пројекта.

Разматрајући наведени допис и Пројекат,
Општинско веће је наложило Општинској управи
ангажовање сарадника као из става I овог Закључка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-415/13-01-III од 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 47. став 6. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС ‘’, бр. 129/07), и
чл.45. став 6 и чл. 47. Статута Општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин" бр.13/08, 12/12,
13/12 и 17/13), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН на седници одржаној 14.01.2014. године,
донело је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О
РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

Члан 1.
У Пословнику о раду Општинског већа

Општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин" бр.12/12) у члану 5. став 5. речи '' десет
(10)'' замењују се речима ''једанаест (11) ''.

Члан 2.
У Пословнику,  у члану 4.  став 2. мења се и

гласи:
''Општинско веће има свој печат''.

Члан 3.
У Пословнику,  у члану 4.  додају се ставови

3, 4, и 5. и гласе:
''Печат Општинског већа је округлог облика, у коме
је на српском језику и ћириличном писму  исписан
текст у концентричним круговима, око грба
Републике Србије''.

''У спољном кругу печата исписан је текст
''Република Србија'', а у дну истог реда ''Параћин''.

''У следећем,  унутрашњем кругу исписан је
текст:''Општина Параћин - Општинско веће''.

Члан 3.
Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ‘’Службеном листу општине
Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-6/2014-01-III од 14.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу чл. 59. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07), чл
61. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12 и 17/13) и
чл. 29 тачка 3. Одлуке о организацији општинске
управе (‘’Службени лист општине Параћин, бр.1/13 и
11/13), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 09.01.2014 године,
разматрајући Правилник о  измени и допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и

систематизацији Општинске управе општине
Параћин број:110-1/2014-03 од 03.01.2014.године,
донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о

измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији Општинске управе општине
Параћин број:110-1/2014-03 од 03.01.2014.године.

II
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-3/2014-01-III од 09.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), чл.
27а и 81. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011
,93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и чл. 44. и 45.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12 , 13/12 и 17/13 ),
Председник општине Параћин донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни решења о овлашћењу чланова

Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу

употребе буџетских средстава

I
ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о овлашћењу

чланова Општинског већа и помоћника Председника
општине за вршење надзора над сврсисходношћу
употребе буџетских средстава број 02- 155/13-01- I
од 28.08. 2013. године, тако што се у ставу I додаје
алинеја 9 која гласи:
'' – развој локалне заједнице............... Југослав Лукић''

II
У осталом делу Решење остаје неизмењено.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-155 /14-01-I од 15.01.2014. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
  Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр. 129/07),  чл. 44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12 ,13/12 и 17/13)  чл.6
Одлуке о буџету општине Параћин за 2014. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’бр.16/2013) и
чл. 8. Одлуке о правима на помоћ породици са децом
(''Службени лист општине Параћин''бр.9/10 и 6/2013)
на предлог Одељења за финансије и буџет,
Председник општине Параћин,  донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава за новорођене бебе за

2014. годину

I
ОДОБРАВА СЕ исплата једнократне

новчане помоћи за новорођене  бебе за  2014.годину
у општини Параћин једном од родитеља (старатељ,
хранилац, усвојилац) који има пребивалиште на
територији општине Параћин, односно боравиште
ако је расељено лице, без обзира на место рођења
детета, на основу поднетог захтева, у року од годину
дана од дана рођења детета, у износу од 5.000,00
динара.

II
О реализацији овог решења стараће се

Одељење за јавне службе и локални економски
развој и Одељење за буџет и финансије Општине
Параћин.

III
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE ПАРАЋИН
Број: 400-23/14-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Поточац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Поточац''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
11.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1410/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Буљане'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Буљане''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1397/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Забрега'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Забрега''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
28.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1404/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Главица'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Главица''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
22.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1400/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Голубовац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Голубовац''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
29.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1399/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013, 12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Стубица'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Стубица''  за 2013. годину, који је донео
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Савет ове месне заједнице на седници одржаној
23.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1417/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Стрижа'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Стрижа''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
16.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1414/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Мириловац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Мириловац''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 21.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1409/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Сикирица'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Сикирица''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
19.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1415/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe ''Горње
Видово'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Горње Видово''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 17.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1401/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe ''Горња
Мутница'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Горња Мутница''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 25.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1402/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и

81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Давидовац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Давидовац''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 21.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1403/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Извор'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Извор''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
01.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1405/13-01-I од 31.12.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                    Саша Пауновић, дипл.инж.ел.

________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Шалудовац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Шалудовац''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 08.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1420/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Бусиловац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Бусиловац''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
23.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1398/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe ''Сињи
Вир'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Сињи Вир''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
28.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1413/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Чепуре'' за 2013. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Чепуре''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
24.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1419/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Шавац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Шавац''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
30.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1421/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Ратаре'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Ратаре''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
28.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1412/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Својново'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Својново''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
09.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1416/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
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члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Текија'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Текија''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1418/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Рашевица'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Рашевица''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
23.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1411/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Клачевица'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Клачевица''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
20.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1406/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Лебина'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Лебина''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
26.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1407/13-01-I од 31.12.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 ,12/2013 и 16/2013),
Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Финансијског

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Лешје'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Лешје''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
21.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1408/13-01-I од 31.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Клачевица''
за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Клачевица''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-9/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Лебина'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Лебина''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-10/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Бошњане'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Бошњане''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-11/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Горње

Видово'' за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Горње Видово''
за 2014. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-12/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Поповац'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Поповац''  за

2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-17/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Дреновац'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Дреновац''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-13/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Крежбинац''
за 2014. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Крежбинац''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-18/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Доња

Мутница'' за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Доња Мутница''
за 2014. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-19/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Давидовац''
за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Давидовац''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-20/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Ратаре'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Ратаре''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-21/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
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за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план
прихода и расхода Месне заједницe ''Горња

Мутница'' за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Горња
Мутница''  за 2014. годину, који је донео Савет ове
месне заједнице на седници одржаној 10.01.2014.
године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-22/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Шавац'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Шавац''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-27/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и

81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Сикирица''
за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Сикирица''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-29/2014-01-I од 13.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Врапчане'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Врапчане''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 05.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-5/2014-01-I од 10.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe
''Трешњевица'' за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Трешњевица''
за 2014. годину, који је донео Савет ове месне
заједнице на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-32/2014-01-I од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Мириловац''
за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Мириловац''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-33/2014-01-I од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12 и
17/13) и члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2014. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.16/2013), Председник општине  Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план

прихода и расхода Месне заједницe ''Чепуре'' за
2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план

прихода и расхода Meсне заједнице  ''Чепуре''  за
2014. годину, који је донео Савет ове месне заједнице
на седници одржаној 10.01.2014. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-34/2014-01-I од 16.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

По извршеном сравњењу са изворним
текстом,  у Одлуци о стопама пореза на имовину
број: 436-14/2013-01-II од 22.11.2013. године
објављеној  у "Службеном листу општине Параћин",
број 14/2013, уочена техничка приликом
објављивања, па се даје

И С П Р А В К А
У Одлуци о стопама пореза на имовину број:

436-14/2013-01-II од 22.11.2013. године
објављеној  у "Службеном листу општине Параћин",
број 14/2013 у члану 2. став 1. тачка 1. после
речи:''који'' брише се реч:''не''.

ОПШТИНСКА УПРАВА,
Редакција службеног листа

________________________________
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