
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 6

Година 13 27.04.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 45. и члана 50. став 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'' бр.129/07, 83/14 и 101/2016) и члана 32 став 1.
тачка 12. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 27.04.2017. године,
је константовала и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Разрешава се Горан Милојевић дипл.

економиста из Дреновца, функције члана
Општинског већа, због поднете оставке, почев од
28.04.2017.  године.

II
Ово Решење објавити у «Службеном листу

општина Параћин».

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

садржан је у члану 45. став 1.  Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
83/14) којим је прописано 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.

Чланом 32. Статута општине
Параћин(''Службени лист општине Параћин'', бр.
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), прописано
је да Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине, и на предлог
председника Општине, бира заменика председника
Општине и чланове Општинског већа, а чланом 45
став 1 Статута општине Параћин 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.

Члан Општинског већа општине Параћин
Горан Милојевић из Дреновца изабран је на

финкцију члана Општинског већа општине Параћин
на предлог председника општине Параћин решењем
Скупштине општине Параћин број 013-114/2016-01-
II од 28.04.2016. године.

Дана 26.04.2017. године, Горан Милојевић
поднео  је оставку на место члана Општинског већа
општине Параћин, те је Скупштина општине на 19.
седници која је одржана 27.04.2017. година,
константовала и донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења није дозвољена жалба, али се може поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-91/2017-II oд 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана члана 32. став 1. тачка 6.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16)
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
27.04.2017. године донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА

УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ

ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

Члан 1.
Општина Параћин покреће иницијативу за

успостављање сарадње са градовима и општинама у
сливу Велике Мораве, и то са: градовима Јагодина,
Крагујевац, Пожаревац и општинама Рача, Баточина,
Свилајнац, Жабари, Велика Плана, Смедервеска
Паланка и Петровац на Млави.

Члан 2.
Циљ овог удруживања градова и општина је

садржан у потреби интензивирања сарадње у циљу
смањења заједничких ризика и брзог опоравка након
елементарних непогода и других несрећа.



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.6 ____ ____ _ 27.04.2017.2

Члан 3.
Сарадња ће бити успостављена

потписивањем Протокола о сарадњи градова и
општина у сливу Велике Мораве, који ће потписати
представници градова и општина из члана 1. ове
одлуке.

У име општине Параћин Протокол о сарадњи
потписаће председник општине, Саша Пауновић.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 016-6/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Протокол о сарадњи

градова и општина у сливу Велике Мораве

I
Даје се сагласност на Предлог Протоколa о

сарадњи градова и општина у сливу Велике Мораве и
овлашћује председник општине Параћин Саша
Пауновић да исти потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 96-2/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини («Службени гласник РС» бр.72/11, 88/13 и
105/14), члана 3. и 25. Одлуке о прибављању,
отуђењу и давању у закуп непокретности на
територији општине Параћин на којима општина има
јавну својину («Сл. лист општине Параћин» бр.
9/13,17/13 ), члана 2. Уредбе о условима прибављања

и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(«Службени гласник РС» бр. 24/12, 48/15 и 99/15) и
члана 32 Статута Општине Параћин («Сл. лист
општине Параћин» бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 27.04.2017., донела
је

О Д Л У К У

I
Скупштина Општине Параћин је одлучила да

се  путем јавног надметања отуђи из јавне својине
Општине Параћин непокретности које се налазе у
улици Краља Петра I, ради реализације ПДР-а
Измене и допуне зоне градског центра «Центар» у
Параћину Параћин («Сл. лист општине Параћин» бр.
10/09) и других важећих планова, и то следеће
непокретности:

Целина 1. кп.бр 2064/2 површине 1,59 ари и објекат
број 1 површине 98м2, у улици Краља Петра I број
13 као и објекат број 2 површине 61м2 на кп.2064/2 у
улици Николе Пашића бр.2/Д, све уписане у ЛН 6421
КО Параћин град и кп. бр. 2063 површине 0,68 ари
уписана у ЛН 3805 КО Параћин град, по  почетној
цени за отуђење наведених непокретности по
процени Републичке Пореске управе-Филијала
Параћин број 077-464-08-00025/16 од 02.09.2016
године, износи за парцелу 13.996,00 евра по ару , а за
пословни простор 1.300,00 евра по м2.

II
Налаже се Комисији за прибављање, отуђење

и давања у закуп непокретности у јавној својини
Општине Параћин и Управи за инвестиције и
управљање имовином, да у складу са Законом,
Одлуком и Уредбом сачини и објави оглас о отуђењу
наведених непокретности у «Службеном листу
општине Параћин», дневном листу доступном на
целој територији републике, на најмање два огласна
простора-билборди, на интернет страници општине,
да спроведе поступак отуђења наведених
непокретности и да након спроведеног поступка
утврди предлог најбољег понуђача и предлог достави
Општинском већу које ће предложити Скупштини
општине доношење одлуке о отуђењу
непокретности.

III
Рок за реализацију плана из става I ове одлуке

је 13 година а у уговору-има о отуђењу
непокретности из јавне својине  из става I ове одлуке
унеће се одредба, да уколико будући купац-и не
реализује-у план у наведем року, уговор се раскида
по самом закону, сходно одредбама члана 125 ст.1
Закона о облигационим односима и купац-
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и (прибавиоц-и) губи-е права утврђена уговором и
дужан-и је-су да Општини Параћин врати-е уговором
прибављену непокретност-и.

Уколико се план измени, купац-и се обавезује
да у наведеном року реализује по  важећем-
постојећем плану којим је измењен ПДР Измене и
допуне зоне градског центра «Центар» у Параћину
Параћин («Сл. лист општине Параћин» бр. 10/09) и
дргих важећих планова.

IV
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу

општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-6/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12,17/13, 17/14 и 25/16), Одлуке о
прибављању, отуђењу и давању у закуп
непокретности на територији општине Параћин на
којима општина има јавну својину («Сл. лист
општине Параћин» бр. 9/13 и 17/13), мишљења
Општинског правобраниоца број 100/16 од
20.04.2017. године и обавештења Одељења за
урбанизам број: 353-службено /17-V-04 од
21.04.2017. године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 27.04.2017. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на текст Огласа ради
отуђења непокретности у својини Општине

Параћин јавним надметањем

I
Даје се сагласност на текст Огласа ради

отуђења непокретности у својини општине Параћин
јавним надметањем за непокретност и то: Целина 1.
кп.бр. 2064/2 површине 1,59 ари и објекат број 1
површине 98 м2, у улици Краља Петра I број 13 као и
објекат број 2 површине 61м2 на кп.2064/2 у улици
Николе Пашића бр. 2/Д, све уписане у ЛН 6421 КО
Параћин град који је Скупштини општине Параћин
доставило Општинско веће општине Параћин,
Закључком број 06-97/2017-III од 21.04.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-7/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и мишљења
Општинског правобраниоца број 100/16 од
20.04.2017. године и обавештења Одељења за
урбанизам број 353-службено/17-V-04 од 21.04.2017.
године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Модел Уговора о
отуђењу непокретности у јавној својини

I
1. Даје се сагласност на Модел Уговора о

отуђењу непокретности у јавној својини општине
Параћин јавним надметањем за непокретност и то
:Целина 1. кп.бр. 2064/2 површине 1,59 ари и објекат
број 1 површине 98 м2, у улици Краља Петра I број
13 као и објекат број 2 површине 61м2 на кп.2064/2 у
улици Николе Пашића бр. 2/Д, све уписане у ЛН
6421 КО Параћин град, који је Скупштини општине
Параћин доставило Општинско веће општине
Параћин Закључком број 06-97/2017-III од
21.04.2017. године.

2. Пре потписивања Уговора из тачке 1. овог
Решења, потребно је да Општинско веће општине
Параћин  исти достави на сагласност  Скупштини
општине Параћин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-8/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члaана 2. став 5. и 7. Одлуке о
постављању објеката привременог карактера на
објектима у својини општине и објеката на којима
право коришћења имају јавна предузећа установе и
месне заједнице („Сл. лист општине Параћин”
4/2014 и 5/2017) и члана 32. Статута општине
Параћин (“Службени лист општине Параћин” број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН је на
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седници  одржаној  27.04.2017.године  донела

О Д Л У К У
о покретању поступака за постављање објеката
привременог карактера на објектима у јавној

својини општине Параћин

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за постављање

објеката привременог карактера – оптичких каблова
на стубовима јавне расвете и у подземним каналима
и цевима који су у јавној својини  општине Параћин,
на следећим локацијама - улицама: Томе
Живановића 36 стубoва, Стефана Лазаревића 11
стуба, Немањиној 25 стубова, Мајора Марка 4  стуба,
Видовданској 9 стубова, Мајора Гавриловића 9
стубова, Војводе Мишића (од раскрснице са
Немањином до раскрснице са Крфском  6 стубова,
Ђурађа Бранковића 4 стуба, Царице Милице 27
стубова и око хотела Петрус 5 стубова као и у
подземним каналима и цевима у улици Краља Петра
I, у складу са Одлуком о постављању објеката
привременог карактера на објектима у својини
општине и објеката на којима право коришћења
имају јавна предузећа установе и  месне заједнице
(„Сл. лист општине Параћин” 4/2014 и 5/2017), (у
даљем тексту: Одлука)

Члан 2.
Објекти из чл.1 ове Одлуке се могу

привремено постављати на период до десет година
прикупљањем писаних понуда  по почетној цени од
1.500,00 дин. по једном стубу за годину дана и у
подземним каналима по цени од 100,00 дин. по
дужном метру за годину дана.

Члан 3.
Објекти из чл.1 ове Одлуке могу постављати

правна лица или предузетници који испуне услове
који су утврђени  у  чл. 4, 5 ,6  и 9.  Одлуке  по јавном
огласу који расписује Комисија коју образује
Скупштина општине Параћин.

Саставни део ове Одлуке је решење о
формирању Комисије из става 1 овог члана.

Члан 4.
Комисија  из члана 3. ове  Одлуке расписује

јавни оглас према условима из  чл. 4, 5 ,6  и 9.
Одлуке, утврђује депозит  од  20% од почетног
износа цене  која је утврђена за један стуб јавне
расвете  и почетног износа дужног метра за подземне
канале и цеви и тај број се множи са бројем стубова
јавне расвете и дужином канала и цеви за период до
десет година.

Цена депозита улази у цену за  постављање
оптичких каблова на стубовима јавне расвете и
подземним каналима на годишњем нивоу у

десетогодишњем периоду.

Члан 5.
Решењем Скупштине општине Параћин којим

се одобрава постављање објеката привременог
карактера - оптичких каблова на стубовима јавне
расвете и у подземним каналима и цевима који су у
јавној својини општине Параћин, овлашћује се
председник општине да закључује се уговор са
елементима и условима који су утврђени важећим
одлукама и који су објављени у јавном конкурсу.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-23/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 3. став 1. Одлуке о
постављању објеката привременог карактера на
објектима у својини општине и објеката на којима
право коришћења имају јавна предузећа установе и
месне заједнице („Сл. лист општине Параћин”
4/2014 и 5/2017), члана 32. и 36. Статута општине
Параћин (“Службени лист општине Параћин” број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),

Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању комисије за спровођење поступака

јавног надметања за давање на коришћење
објеката привременог карактера који су у својини

општине Параћин стубова јавне расвете и
подземних канала

1. Формира се комисија за спровођење
поступка јавног надметања-прикупљањем писaних
понуда за давање на коришћење објеката
привременог карактера који су  у својини општине
Параћин- стубова јавне расвете и подземних канала у
саставу :

1. Далибор Бајкић из Параћина,  председник
2. Иван Костић  члан из Параћина
3. Владан  Милетић члан, из Стубице
4. Саша Влајић члан,  из  Главице
5. Ненад Стојковић, члан из  Голубовца

2. Задатак комисије из тачке 1 овог решења је
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да распише јавни оглас у скалду са одредбама  члана
4 Одлуке  о постављању  објеката  привременог
карактера на објектима у својини општине и објеката
на којима право коришћења имају јавна предузећа
установе и  месне заједнице за давање на коришење
стубова јавне расвете  у улицама : Томе  Живановића
36 стубова, Стефана Лазаревића 11 стуба, Немањиној
25  стубова, Мајора Марка 4  стуба, Видовданској 9
стубова, Мајора Гавриловића 9 стубова, Војводе
Мишића (од раскрснице са Немањином до
раскрснице са Крфском) 6 стубова, Ђурађа
Бранковића 4 стуба, Царице Милице 27 стубова и
око хотела “Петрус” 5 стубова као и у подземним
каналима у улици Краља Петра I, на период до 10
година по почетној цени  од 1500,00 дин. по стубу на
годишњем нивоу и 100,00 дин. по дужном метру за
заузеће подземних цеви такође на годишњем нивоу.

3. Ово решење објавити у “Службеном листу
општине Параћин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-109/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног

одбора Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину о закључењу Споразума о регулисању
међусобних односа између Центра за социјални рад
''Параћин'' у Параћину и Јавног комуналног
предузећа ''Параћин'' у Параћину, број 06-901 од
29.03.2017. године

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-528/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 17 Одлуке
о оснивању Позоишта ''Параћин'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 31/16)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешњу и именовању вршилаца дужности

чланова Управног одбора Позоришта ''Параћин''
у Параћину

I
РАЗРЕШАВА СЕ вршилац дужности члана

Управног одбора Позоришта ''Параћин'' у Параћину,
и то:

-Милош Томић из Параћина.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ вршилац дужности члана

Управног одбора Позоришта ''Параћин'' у Параћину,
и то:

-Богић Мирослав из Буљана.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-101/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 128/07 и
84/13) и чл. 32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 и 17/14) и члана 19 Одлуке о
однивању Дома омладине ''Параћин'' (''Службени
лист општине Параћин'', број 21/16), константује и
доноси, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног

одбора Дома омладине ‘’Параћин’’

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора

Дома омладине ''Параћин'', и то:

-Љиљана Красић.
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II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Дома

омладине ''Параћин'', и то:
-Милош Томић, члан.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-102/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 128/07 и
84/13) и чл. 32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 и 17/14) и члана 19 Одлуке о
однивању Дома омладине ''Параћин'' (''Службени
лист општине Параћин'', број 21/16), константује и
доноси, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника Управног

одбора Дома омладине ‘’Параћин’’

I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног

одбора Дома омладине ''Параћин'', због поднете
оставке и то:

-Весна Атанацковић.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Управног  одбора

Дома омладине ‘’Параћин’ , и то:
-Љиљана Красић.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-103/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.12/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда («Службени гласник
РС» бр. 24/12, 48/15 и 99/15) и Одлуке Скупштине
општине Параћин број :463-6 /2017-II од 27.04.2017.
године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за прибављање, отуђење и

давање у закуп непокретности на територији
општине Параћин на којима општина има јавну

својину ради спровођења поступка отуђења у
улици Краља Петра I у Параћину

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за прибављање,
отуђење и давање у закуп непокретности на
територији општине Параћин на којима општина има
јавну својину ради спровођења поступка отуђења у
улици Краља Петра I у Параћину, и то Целине 1.:
кп.бр 2064/2 површине 1,59 ари и објекат број 1
површине 98м2, у улици Краља Петра I број 13 као и
објекат број 2 површине 61м2 на кп.2064/2 у улици
Николе Пашића бр.2/Д, све уписане у ЛН 6421 КО
Параћин град и кп. бр. 2063 површине 0,68 ари
уписана у ЛН 3805 КО Параћин град, по почетној
цени за отуђење наведених непокретности по
процени Републичке Пореске управе-Филијала
Параћин, у следећем саставу:

1. Радомир Живковић, дипломирани правник ,
председник

2. Весна Петровић из Параћина, члан
3. Славољуб Јовановић из Параћина геодетски

инжењер , члан

2. Задатак Комисије из става 1. овог решења
јесте да са Управом за инвестиције и управљање
имовином Општине Параћин, а у складу са Законом
и Одлуком Скупштине општине Параћин број 463-
6/2017-II од 27.04.2017. године, спроведе поступак
отуђења непокретности из става 1. овог решења, да
након спроведеног поступка утврди предлог
најбољег понуђача и предлог достави Општинском
већу које ће предложити Скупштини општине
доношење Одлуке о отуђењу непокретности.

3. Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-104/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16 и 22/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Савета за урбанизам,

изградњу и просторно планирање

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за урбанизам,

изградњу и просторно планирање
 и то:

- Горан Шутић, члан
II

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-105/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16 и 22/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника Савета за

буџет и финансије

I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Савета за буџет

и финансије Скупштине општине Параћин и то:

-Милан Милојевић, председник

II
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Савета за буџет и

финансије Скупштине општине Параћин и то:

-Горан Шутић, председник

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-106/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 121/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 27.04.2017. године је константовала и
донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Миодраг Перић из Параћина

дужности привременог директора, Установе
Спортско – рекреативни центар ''Борац'', Параћин у
Параћину, почев од 24.03.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштини општине Параћин обратио се

Миодраг Перић захтевом број: 02-83/2017-II од
05.04.2017. године за разрешење.

Скупштина општине Параћин донела је дана
01.09.2016. године Одлуку о оснивању Установе
спортско-рекреативни центар ''Борац'' Параћин, у
Параћину, које је објављена у ''Службеном листу
општине Параћин'' , број 21/16 и на тај начин  ушла у
поступак оснивања нове установе, те је Скупштина у
члану 10. исте Одлуке прописала да је лице које ће
до именовања директора установе вршити његове
послове и његова овлашћења Миодраг Перић. Након
тога, за потребе поступка регистрације, Скупштина
је донела решење о именовању Миодрага Перића за
привременог директора како би наведено лице
обавило потребне радње у поступку регистрације до
именовања директора, односно вршиоца дужности
директора наведене установе.Миодраг Перић није
именован за вршиоца дужности директора, односно
директора наведене Установе, а на предлог
овлашћених предлагача, Скупштина општине
Параћин је на седници одржаној 23.03.2017. године,
именовала друго лице  за вршиоца дужности
директора наведене Установе.

С обзиром да је Миодраг Перић поднео
захтев Скупштини општине Параћин за његово
разрешење, ради остваривања радно–статусних
права, Скупштина општине Параћин константовала
је и донела решење као у диспозитиву.

Ово решење је коначно.Поука о правном
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леку: Против овог решења није дозвољена жалба, али
се може поднети тужба Управном суду у року од 30
дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-83/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 54. и чл. 55. Закон о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,
55/13...62/16) и члана 32. Закона о локаној
самоуправи (''Службени гласник Рс'', број 129/07 и
83/14), Скупштина општине Параћин, на седници
дана 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског

одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у
Параћину

1. Разрешава се члан Школског одбора
Основне  школе ''Радоје Домановић'' у Параћину,
представник локалне самоуправе из разлога што
припада структури родитеља супротно члану 54.
ст.11. тач. 2. Закона и то:

-Илић Раде из Стриже.

2. Именује се члан Школског одбора Основне
школе''Радоје Домановић'' у Параћину, представник
локалне самоуправе и то:

- Драган Вукићевић, из Параћина.

3. Изборни период именованог из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у
Параћину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-107/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 54. и чл. 55. и 54. ст.11. тач.
2. Закон о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11,
55/13...62/16) и члана 32. Закона о локаној
самоуправи (''Службени гласник Рс'', број 129/07 и
83/14) и мишљења просветног инспектора број 02-
15/2017-II, Скупштина општине Параћин, на седници
дана 27.04.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Момчило Поповић

Озрен'' у Параћину

1. Разрешава се члан Школског одбора
Основне школе ''Момчило Поповић Озрен'' у
Параћину, представник локалне самоуправе из
разлога што припада структури родитеља супротно
члану 54. ст.11. тач. 2. Закона и то:

-Драган Вукићевић из Параћина.

2. Именује се члан Школског одбора Основне
школе''Момчило Поповић Озрен'' у Параћину ,
представник локалне самоуправе и то:

-Илић Раде из Стриже, општина Параћин.

3. Изборни период именованог из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Момчило Поповић Озрен'' у
Параћину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-108/2017-II од 27.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.9. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (''Службени гласник
РС'' бр. 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013 и 99/2014)
и чл.2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица
запослених у државним органима (''Службени
гласник РС'' бр. 44/2008 и 2/2012) и чл. 18. Одлуке о
накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини општине Параћин и накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини општине
Параћин и платама изабраних, именованих и
постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 12/08, 4/10, 8/11, 16/12, 18/12, 3/13, 6/13,
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9/13, 10/13 и 19/15) и чл. 59. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 12/16),

Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања Скупштине општине
Параћин, на седници одржаној дана 22.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни решења о коефицијентима за
обрачун и исплату плата изабраних, именованих

и постављених лица

1. У решењу о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и постављених
лица, број: 120-243/2016-II од 26.05.2016. године у
тачки 2. алинеја 1. речи: ''начелника Општинске
управе'', замењују се речима: ''начелнике управа''.

2. У тачки 3. алинеја 1. мења се и гласи:
- 9 за начелнике управа.

3. У осталом делу решење остаје неизмењено.

4. Ово Решење се објављује у ''Службеном
листу општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 120-269/2017-II од 22.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-916/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-916/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:
''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по овом
решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-513/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03. 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број:400-917/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-917/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-514/2017-II од 29.03.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број:400-918/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-918/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-515/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-919/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-919/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-516/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),

Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања Скупштине општине
Параћин на седници одржаној дана 29.03. 2017.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-920/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-920/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''
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2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-517/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),

Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања Скупштине општине
Параћин на седници одржаној дана 29.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-928/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-928/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-524/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број:400-921/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-921/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-518/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-922/2016-01-II

од 23.11.2016. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-922/2016-01-
II од 23.11.2016. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-519/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној, дана 29.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-108/2017-II од

26.01.2017. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-108/2017-II
од 26.01.2017. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-520/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-109/2017-II од

26.01.2017. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-109/2017-II
од 26.01.2017. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА
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Број: 400-521/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења број: 400-110/2017-II од

26.01.2017. године

1. У Решењу Комисије за кадровска и
административна питања и јавна признања
Скупштине општине Параћин број: 400-110/2017-II
од 26.01.2017. године, тачка 2 алинеја 2 мења се и
гласи:

''за члана Надзорног одбора нето износ месечне
накнаде без пореза и доприноса износи 8.000,00
динара.''

2. У осталом делу Решење остаје
непромењено.

3. Накнада члановима  Надзорног одбора по
овом решењу исплаћиваће се почев од 01.04.2017.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-522/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу чл.18.ст.2 Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника у Скупштини
општине Параћин и платама изабраних, именованих
и постављених лица (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/08, 4/10, 8/11, 16/12…19/15),
Комисија за кадровска и административна питања и
јавна признања Скупштине општине Параћин на
седници одржаној дана 29.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. За обављање јавне функције председника и
члана Управног одбора Општинске стамбене
агенције Параћин одређује се накнада и то:

- за председника Управног одбора нето износ
месечне накнаде без пореза и доприноса износи
12.500,00 динара и

- за члана Управног одбора нето износ
месечне накнаде без пореза и доприноса износи
10.000,00 динара.

2. Накнаде из тачке 1. и 2. овог Решење
исплаћују се  председницима и члановима органа из
тачке 1. и 2. сваког месеца, а у износима по овом
решењу  почев од 01.04.2017. године.

3. Надзор над извршавањем овог решења
обавља Одељење за локални економски развој, као
надлежно за праћење и контролу обрачуна и исплату
зарада и других примања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 400-523/2017-II од 29.03.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Богдан Бабић, с.р.

________________________________

На основу члана 96. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и локалним самоуправама
("Службени лист општине Параћин", број 21/16) и
члана 22. Уредбе о спровођењу интреног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/16), Конкурсна
комисија за споровођење јавног конкурса за
попуњавање положаја заменика начелника Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин, доноси

П Р А В И Л Н И К
о изборном поступку и мерилима за избор по

јавном конкурсу за попуњавање положаја
заменика начелника Управе за инвестиције и

управљање имовином општине Параћин

Члан 1.
Овим правилником прописују се мерила

према којима се у изборном поступку, оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује
резултат кандидата за избор за попуњавање положаја
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заменика начелника Управе за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин, по
објављеном јавном конкурсу.

Члан 2.
На јавни конкурс могу да се пријаве

кандидати који имају стечено високо образовање из
научне области правне, економске или техничко-
технолошке науке 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.

II КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Члан 3.
Изборни поступак по јавном конкурсу

спроводи Конкурсна комисија.
Комисија се именује пре оглашавања јавног

конкурса.
Комисија се именује за попуњавање положаја

заменика начелника.
Комисија има председника и два члана.
Конкурсну комисију за спровођење јавног

конкурса (у даљем тексту: комисија) именује
Општинско веће општине Параћин. Најмање један
члан комисије мора имати стечено високо
образовање 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, један члан који је стручан у области за
коју се попуњава положај и службеник који обавља
послове из области управљања људским ресурсима.

Члан комисије и стручна лица која учествују
у провери знања кандидата, који нису запослени код
корисника буџета општине Параћин, имају право на
накнаду за учешће у раду комисије у висини накнаде
који имају чланови радних тела Скупштине општине
Параћин.

Члан 4.
Комисија одлуке доноси већином гласова.

Комисија води записник о свом раду.
Чланови комисије дужни су да чувају податке

до којих су дошли током спровођења јавног
конкурса.

Члан 5.
Председник и чланови комисије ће, након

увида у поднете пријаве учесника конкурса, дати

писмену изјаву о томе да ли они или са њима
повезана лица, имају интерес везан за спровођење
конкурса, односно да код њих не постоји сукоб
интереса.

Кругом повезаних лица са члановима
комисије сматрају се: сродници по крви у правој
линији без обзира на степен, у побочној линији до
четвртог степена закључно, брачни или ванбрачни
друг, тазбински сродник закључно са другим
степеном сродства, чак и онда кад је брак престао,
ако су у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или
хранитеља, као и лица чија делатност може имати
утицаја на непристрасно и одговорно спровођење
изборног поступка и на имовно стање чланова
комисије.

Председник или други члан комисије код
кога постоји сукоб интереса, изузима се из комисије
и уместо њега се именује нови.

Члан 6.
Стручне и административне послове за

комисију обавља организациона јединица која је
задужена за кадровске послове.

III ИЗБОРНИ ПОСТУПАК И МЕРИЛА ЗА
ИЗБОР КАНДИДАТА

Члан 7.
По истеку рока за подношење пријава на

јавни конкурс, комисија прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.

Изборни поступак спроводи се само међу
онима који испуњавају услове за рад на радном
месту које се попуњава и који имају право да
учествују на конкурсу.

Пријаву кандидата који не испуњава услове
интерног конкурса, односно није доставио све
потребне доказе или је неблаговремена или
недопуштена, комисија одбацује закључком.

Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак потписују сви чланови комисије.

Члан 8.
Кандидатима међу којима се спроводи

изборни поступак доставља се писмено обавештење
о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање пет
дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Ако се изборни поступак спроводи у више
делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе кад почиње наредни део
изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да
учествује у једном делу изборног поступка, не позива
се да учествује у наредном делу изборног поступка.
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Члан 9.
У изборном поступку комисија може да

оцењује само оне стручне оспособљености, знања и
вештине кандидата које су наведене у објављеном
јавном конкурсу и на начин који је наведен у
конкурсу.

Члан 10.
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се

увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву и усменом провером.

Члан 11.
Стручна оспособљеност кандидата стечена

укупним радним искуством, оцењује се оценом од
један до три, на следећи начин:
- за стечено радно искуство до пет година - оцена
један
- за стечено радно искуство од пет до десет година -
оцена два
- за стечено радно искуство преко десет година -
оцена три

Члан 12.
Стручна оспособљеност кандидата стечена

радним искуством на пословима који су повезани са
радним местом које се попуњава (исти или слични
послови), оцењује се оценом од један до три, на
следећи начин:
- за стечено радно искуство до три године - оцена
један
- за стечено радно искуство од три до пет година -
оцена два
- за стечено радно искуство преко пет година - оцена
три.

Члан 13.
Конкурсна комисија обавља усмени разговор

са свим кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак, а резултат остварен приликом
разговора биће критеријум за бодовање приликом
утврђивања листе кандидата.

Члан 14.
За усмену проверу комисија унапред

најраније 24 сата пре почетка провере припрема
најмање три питања која ће бити постављена
кандидатима.

Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.

Приликом усмене провере, сваки члан
комисије, бодовима оцењује сваки одговор кандидата
на постављено питање оценом од један до три.

Резултат кандидата вреднује се тако што се
одређује проценат тачних одговора на питања ради
провере знања и стручне оспособљености и оцењује
се оценом од један до три и то: од 50-60% тачних
одговора оценом један, од 61-80% са оценом два и од
81-100% тачних одговора оценом три.

Члан 15.
Кандидатима за положај заменика начелника

Управе проверава се познавање прописа из делокруга
локалне самоуправе и општинске управе, прописа о
раду, постављањем три питања.

Додатно питање је питање ради утврђивања
вештине руковођења и организационих способности.

Вештина комуникације, логичког
закључивања и аналитичког резоновања прати се
током целог разговора, односно усмене провере.

Комисија може у току разговора да постави и
додатна питања ако су неопходна додатна
објашњења.

Члан 16.
Ради утврђивања вештине руковођења и

организационих способности, критеријум за доделу
оцена је оцена примарних и секундарних
компетенција

Члан 17.
Након завршене провере, утврђује се укупан

број бодова који је добио сваки кандидат понаособ,
тако што се прво саберу сви бодови чланова
комисије, које је освојио један кандидат, а затим се
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са
бројем чланова комисије.

Члан 18.
Ако два или више кандидата имају једнак

резултат, предност има кандидат који има укупно
дуже радно искуство према мерилима из члана 11.
овог правилника.

У случају да два или више кандидата након
примене мерила из става 1. овог члана имају једнак
резултат комисија ће одредити додатну усмену
проверу кандидата.

За додатну усмену проверу комисија унапред
припрема додатна три питања која ће бити
постављена кандидатима.

Свим кандидатима се постављају иста питања
и по истом редоследу.

У погледу начина бодовања и утврђивања
укупног резултата сваког кандидата у додатној
усменој провери примењују се одредбе члана 14, 16 и
17. овог правилника.

Члан 19.
Након спроведеног изборног поступка,
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комисија сачињава листу за избор.
На листу за избор увршћују се кандидати који

су испунили прописана мерила за избор. Листа за
избор се саставља на основу укупног броја бодова
које је освојио сваки кандидат.

Листа за избор мора да садржи све податке о
резултатима које су кандидати постигли у изборном
поступку.

Члан 20.
Листу за избор, конкурсна комисија доставља

Општинском већу, које може да обави додатни
усмени разговор са кандидатима са листе пре него
што изврши избор једног од њих.

Уз листу за избор, конкурсна комисија
доставља и записник о свом раду на утврђивању
резултата.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
На све оно што није регулисано овим

правилником примењиваће се одредбе Уредбе о о
спровођењу интреног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 95/16).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин."

КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Број: 110-34/2017-III од 25.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИЦА
КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ,

                  Драгана Костић
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16),
и члана 5. став 1 Правилника о категоризацији
спортских организација на територији општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.32/16), Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за категоризацију

спортских организација са територије општине
Параћин за 2018. годину

I
Формира се Комисија за категоризацију

спортских организација са територије општине
Параћин у саставу:

1. Бојан Стојчић, председник;
2. Валентина Приморац, члан;
3. Милица Грујић, члан;
4. Марко Милојевић, члан;
5. Слободан Максимовић, члан;

II
Задатак Комисије је да врши оцењивање,

односно бодовање спортске организације у складу са
утврђеним критеријумима и доставља предлог
председнику општине за утврђивање ранг-листе
спортских организација. Рангирање спортских
организација врши се најкасније до краја марта
текуће године за предходну годину.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-77/2017-I од 27.03.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину, (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-491/2017-V-01 од 24.03.2017.
године, Председник општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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 урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – ОШ
''Бранко Крсмановић'' Сикирица, средства у
укупном износу од 290.000,00 динара на име: -
израде пројекта за инвестиционо одржавање
(пројекат енергетске ефикасности).
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2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.3 Основно
образовање, програмска активност 2002-0001,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463200 Капитални трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 4.518.000 динара (трошак 511 зграде и
грађевински објекти, 3.810.000 динара), а у делу који
се односи на ОШ ''Бранко Крсмановић''
Сикирица, програмска активност 2002-0001,
апропријација за економску класификацију 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти,
износи 590.000 динара (трошак 511 зграде и
грађевински објекти, 590.000 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
ОШ ''Бранко Крсмановић'' Сикирица,

обратила се Председнику општине захтевом бр. 300
од 22.03.2017. године, којим тражи додатна средства
у износу од 290.000,00 динара на име: - израде
пројекта за инвестиционо одржавање (пројекат
енергетске ефикасности).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
491/2017-V-01 од 24.03.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-471/2017-01-I од 24.03.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016), Председник
општине Параћин, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о употреби средстава текуће

буџетске резерве
бр. 400-470/2017-01-I од 23.03.2017. године

1. Мења се тачка 2. решења о употреби
средстава текуће буџетске резерве бр. 400-470/2017-
01-I од 23.03.2017. године, тако да иста гласи:

''2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на нову апропријацију у оквиру раздела 5, глава 5.1
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602 – 0001, функционална класификација 620 развој
заједнице, извор финансирања 01, економска
класификација 511000 Зграде и грађевински објекти,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 1.420.000 динара.''

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

О б р а з л о ж е њ е
Решењем о употреби средстава текуће

буџетске резерве бр. 400-470/2017-01-I од 23.03.
2017. године, у тачци 2. дошло је до грешке у делу
који се односи шифре програма и програмске
активности, односно уписани су погрешне шифре за
програмску класификацију (програм 1201;
програмска активност 1201-0002), а требало је да
стоји: програм 0602, програмска активност 0602-
0001, па се овом изменом наведеног решења отклања
наведена грешка. У осталим елементима решења
нема никаквих промена.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-512/2017-01-I од 28.03.2017. године

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

На основу члана 44. став 1 тачка 5. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон), члана 44.
став 1 тачка 5. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), и члана 6. Одлуке о
издавању билтена општине Параћин ("Службени
лист општине Параћин'' бр.2/2006), Председник
општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се за главног и одговорног уредника

''Билтена општине Параћин'', Зорана Рашић Перић,
запослена у Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин.

II
Именује се редакција ''Билтена општине
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Параћин'' у следећем саставу:

1. Драган Милошевић, запослен у Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове;

2. Миливоје Илић, запослен у Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове;

3. Јовица Игњатовић, запослен у Управи за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове;

4. Наталија Станковић, запослена у
Завичајном музеју Параћин.

III
Као дописни чланови редакције именују се:
1. Милијана Стојановић, новинар из

Параћина;
2. Десимир Николић, професор из Параћина;
3. Биљана Дреноваковић, новинар из

Параћина.
IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван снаге
Решење бр. 02-210/2013-01-I од 16.09.2013. године.

V
Решење објавити на Огласној табли Управе за

урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин и у ''Службеном листу општине
Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-78/2017-I од 29.03.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 29.03.2017. године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о извршеној контроли
Завршних извештаја о реализацији програма

спортских организација за 2016. годину од
27.03.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-78/2017-III од 29.03.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
29.03.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног
годишњег плана и програма за 2017. годину Аеро
клуба ''Наша крила'' од 29.03.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-78/2017-III од 29.03.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са
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финансијским извештајем за 2016. годину ОШ''Вук
Караџић'' у Поточцу који је усвојио Школски одбор
ове установе на седници одржаној 24.02.2017. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-317/2017-I од 30.03.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са

финансијским извештајем за 2016. годину ОШ''Ђура
Јакшић'' у Параћину који је усвојио Школски одбор
ове установе на седници одржаној 20.01.2017. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-74/2017-I од 30.03.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са

финансијским извештајем за 2016. годину
Технолошке школе у Параћину који је усвојио

Школски одбор ове установе на седници одржаној
19.01.2017. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-78/2017-I од 30.03.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са

финансијским извештајем за 2016. годину
Економско-трговинске школе у Параћину који је
усвојио Школски одбор ове установе на седници
одржаној 19.01.2017. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-61/2017-I од 30.03.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са

финансијским извештајем за 2016. годину ОМШ
''Миленко Живковић'' у Параћину који је усвојио
Школски одбор ове установе на седници одржаној
11.01.2017. године.
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-252/2017-I од 30.03.2017. године

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

________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон) и члана 44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’, број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Председник
општине Параћин, уз позитивно мишљење
Општинског већа општине Параћин, донео јe

Р Е Ш Е Њ Е

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању са

финансијским извештајем за 2016. годину Гимназије
у Параћину који је усвојио Школски одбор ове
установе на седници одржаној 19.01.2017. године

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-63/2017-I од 30.03.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-543/2017-V-01 од 03.04.2017. године,
Председник општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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 урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове,
средства у укупном износу од 350.000,00 динара на
име: - исплате радника ангажованих по основу
уговора о привременим и повременим пословима, а
за потребе припреме документације за озакоњење
објеката.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију у оквиру раздела 5,
глава 5.1 Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0001, функционална
класификација 130 – Опште услуге, извор
финансирања 01, економска класификација 423000
Услуге по уговору, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 13.350.000
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
Одељење за финансије и буџет – Одсек за

рачуноводство, обратило се Председнику општине
предлогом бр. 403-1-132/2017- 08 од 03. 04. 2017.
године, којим тражи додатна средства у износу од од
350.000,00 динара на име: - исплате радника
ангажованих по основу уговора о привременим и
повременим пословима, а за потребе припреме
документације за озакоњење објеката.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
543/2017- V -01 од 03. 04. 2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-538/2017-01-I од 03.04.2017. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
1/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
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запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа за коришћење и управљање
простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину
бр.106 од 22.03.2017.године и Одлуку о измени
Правилника о раду Јавног предузећа за коришћење и
управљање простором ''Пословни центар Параћин'' у
Параћину бр.108 од 22.03.2017.године, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и

систематизацији послова Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни

центар Параћин'' у Параћину и на Одлуку о
измени Правилника о раду Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни

центар Параћин'' у Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама

Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину бр.106 од 22.03.2017.
године и Одлуку о измени Правилника о раду Јавног
предузећа за коришћење и управљање простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину бр.108 од
22.03.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће за коришћење и управљање

простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину,
поднело је Председнику општине Параћин захтев за
давање сагласности на Одлуку о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа за
коришћење и управљање простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину бр.106 од 22.03.2017.
године и Одлуку о измени Правилника о раду Јавног
предузећа за коришћење и управљање простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину бр.108 од
22.03.2017.године.

У складу са чланом 1. Одлуке о  овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 1/2015),
којим је прописано да Председник општине даје

сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин,  уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-31/2017-I од 04.04.2017. године

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

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самопуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 83/2014 - други закон и 101/2016 - други
закон), члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број:
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 97.
став 2 Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС''бр. 21/2016) члана 35. став 1.
Одлуке о организацији општинских управа општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број:
28/2016), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 04.04.2017. године, донело је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА

УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ
ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
ПОСТАВЉА СЕ ВОЈИСЛАВ ВАСИЋ,

дипломирани правник из Параћина на положај
Начелника Управе за инвестиције и управљање
имовином општине Параћин, на период од 5 (пет)
година, почев од 04.04.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-80/2017-III од 04.04.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
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лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
05.04.2017. године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева о
преносу неутрошених средстава носилаца годишњих
програма спортских организација општине Параћин
бр. 06-86/2017-I од 05.04.2017.године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-87/2017-III од 05.04.2017. године

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

________________________________

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
05.04.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о обавештењу
Омладинског шаховског клуба ''Параћин'' о измени
Ревидираног годишњег плана и програма за 2017.
годину 06-86/2017-I од 05.04.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-87/2017-III од 05.04.2017. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл.44. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 1. Одлуке о овлашћењу Председника
општине Параћин за давање сагласности на
Правилнике о раду јавних предузећа (''Службени
лист општине Параћин'', број 1/2015) и члана 9.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.23/2015,
6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17), ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, разматрајући Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин у Параћину број 8/17 oд 20.03.2017. године ,
уз позитивно мишљење Одељења за јавне службе и
ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији
послова установе Спортско-рекреативни центар

''Јединство'' Параћин у Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о

унутрашњој организацији и систематизацији послова
установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин у Параћину број 8/17 oд 20.03.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Установа Спортско-рекреативни центар

''Јединство'' Параћин у Параћину поднела је
Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова број 8/17 oд 20.03.2017.
године у установи Спортско-рекреативни центар
''Јединство'' Параћин у Параћину.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој разматрало је наведени захтев и
доставило позитивно мишљење председнику
општине на исти, у коме се каже да је захтев у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 23/2015,
6/2016, 7/2016, 28/2016, 3/2017 и 4/2017).

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
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(''Службени лист општине Параћин'', број 1/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-32/2017-I од 12.04.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
13.04.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева о
преносу неутрошених средстава носилаца годишњих
програма спортских организација општине Параћин
бр. 06-89/2017-I од 11.04.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-91/2017-III од 13.04.2017. године

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

На основу члана 95. Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016), и
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин („Сл. лист општине Параћин“
бр.14/16), Општинско веће општине Параћин, дана
13.04.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

I
Образује се Конкурсна комисија за

спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја
у саставу:

1. Драгана Костић, дипл, правница,
председница,

2. Јелена Костић, дипл. мен., чланица,
3. Драган Младеновић, правник, члан.

II
Задатак комисије је да спроведе изборни

поступак по јавном конкурсу за попуњавање
положаја заменика начелника Управе за инвестиције
и управљање имовином.

По окончаном изборном поступку конкурсна
комисија саставља листу од највише три кандидата
за сваки положај који се попуњава, који су са
најбољим резултатом испунили мерила прописана за
избор.

Листу кандидата конкурсна комисија
доставља Општинском већу општине Параћин.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и биће објављено у „Службеном листу општине
Параћин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-85/2017-III од 13.04.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 44. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16 ),
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именују се лица одговорна праћење

Стратегије спорта у општини Параћин и то:

1. Јасмина Видовић, начелник Одељења за
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јавне службе и ЛЕР
2. Јелена Антанасијевић, испред Одељења за

јавне службе и ЛЕР
II

Задатак чланова је праћење Стратегије спорта
у општини Параћин.

III
Административне и техничке послове за

потребе радне групе обављаће Одељење за јавне
службе и локални економски развој.

IV
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-87/2017-I од 18.04.2017. године

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

На основу чл. 46 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), члана 22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
19.04.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Школског

одбора ОМШ ''Миленко Живковић'' у Параћину о
усвајању предлога о отварању издвојеног одељења у
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Поповцу бр. 117/2 од
10.03.2017. године.

II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-93/2017-III од 19.04.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за

2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-610/2017- V -01 од 19. 04. 2017. године,
Председник општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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 урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – МЗ
Крежбинац, средства у укупном износу од
178.000,00 динара на име: - постављање ограде на
сеоском гробљу поред главне улице (темељ од
армираног бетона; ограда од металних елемената са
улазном капијом).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 5, глава 5.2 Месне заједнице, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0002, функционална
класификација 160 опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01, економска класификација 425000
Текуће поправке и одржавање, тако да план
средстава ове апропријације за 2017. годину износи
4.178.000 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
Управа за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-610/2017-
V -01 од 19.04.2017. године, да се МЗ Крежбинац
одобре додатна средства у износу од 178.000,00
динара на име: - постављање ограде на сеоском
гробљу поред главне улице (темељ од армираног
бетона; ограда од металних елемената са улазном
капијом).

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, донета је одлука као у изреци овог
решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-573/2017-I од 19.04.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-612/2017-V-01 од 19.04.2017.
године, Председник општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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 урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – СРЦ
''7. Јули'' Параћин, средства у укупном износу од
115.000,00 динара на име: - набавке косачице и
машине за чешљање зелених површина.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.6 Физичка
култура, програм 1301, програмска активност 1301-
0004, функција 810 – услуге рекреације и спорта,
економска класификација 512000 Машине и опрема,
тако да укупан план средстава ове апропријације за
2017. годину (извор финансирања 01) износи 715.000
динара, а у делу који се односи на главу 5.61 СРЦ
''7. Јули'' Параћин, апропријација за економску
класификацију 512 Машине и опрема, износи
315.000 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, обратила се

Председнику општине захтевом бр. 03/17 од
04.04.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 115.000,00 динара на име: - набавке
косачице и машине за чешљање зелених површина.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,

финансије, скупштинске и опште послове бр.400-
612/2017-V-01 од 19.04.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-550/2017-01-I од 20.04.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015)
и члана 7. Одлуке о буџету општине Параћин за
2017. годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр. 31/2016), као и Предлога Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
бр. 400-609/2017-V-01 од 19.04.2017. године,
Председник општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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 за инвестиције и
управљање имовином, средства у укупном износу
од 55.000,00 динара на име: -реконструкције објекта
Дома војске.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за инвестиције и
управљање имовином, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 37.511.650
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
Управа за урбанизам, финансије,

скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-609/2017-
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V-01 од 19.04.2017. године, да се Управи за за
инвестиције и управљање имовином одобре
додатна средства у износу од од 55.000,00 динара на
име: - реконструкције објекта Дома војске.

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, донета је одлука као у изреци овог
решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-603/2017-I од 20.04.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016), као и Предлога Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове бр. 400-611/2017-V-01 од 19.04.2017.
године, Председник општине Параћин доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. 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 урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Гимназији Параћин, средства у укупном износу од
60.000,00 динара на име: - плаћања услуге техничког
прегледа објекта Гимназије.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.4 Средње
образовање, програм 2003, програмска активност
2003-0001, функција 920 – средње образовање,
економска класификација 463100 Текући трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 33.685.000 динара (трошак
423 услуге по уговору, 2.260.000 динара), а у делу
који се односи на главу 5.41 Гимназију Параћин,
апропријација за економску класификацију 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, износи

6.170.000 динара (трошак 423 услуге по уговору,
460.000 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
Гимназија Параћин, обратила се Председнику

општине захтевом бр. 02-118 од 07.04.2017. године,
којим тражи додатна средства у износу од 60.000,00
динара на име: - плаћања услуге техничког прегледа
објекта Гимназије.

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
611/2017-V-01 од 19.04.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-574/2017-01-I од 20.04.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/214-др.закон),
чл. 44. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16), члана 12. тачка 5. Одлуке о оснивању
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број:
21/2016) и члана 19. Статута Установе Спортско-
рекреативни центар ''Јединство'' Параћин (''Службени
лист општине Параћин'', број: 23/2016),

Председник општине Параћин,
разматрајући Ценовник коришћења спортских терена
од стране спортских клубова и рекреативаца
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин бр. 14/2017 од 24.03.2017. године, уз
позитивно мишљење Одељења за јавне службе и
локални економски развој, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ценовник коришћења

спортских терена од стране спортских клубова и
рекреативаца Установе Спортско-рекреативни

центар ''Јединство'' Параћин у Параћину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник

коришћења спортских терена од стране спортских
клубова и рекреативаца Установе Спортско-
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рекреативни центар ''Јединство'' Параћин бр. 14/2017
од 24.03.2017. године.

II
Решење објавити у ‘’Службеном  листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са чланом 12. тачка 5. Одлуке о

оснивању Установе Спортско-рекреативни центар
''Јединство'' Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број: 21/2016) и чланом 19. Статута
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број:
23/2016), Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин поднео је Председнику општине Параћин
захтев за давање сагласности на Ценовник
коришћења спортских терена од стране спортских
клубова и рекреативаца Установе Спортско-
рекреативни центар ''Јединство'' Параћин бр. 14/2017
од 24.03.2017.године, Одлуку Управног одбора о
усвајању Ценовника коришћења спортских терена од
стране спортских клубова и рекреативаца Установе
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин
бр. 14-1/17 од 24.03.2017. године.

Разматрајући Захтев Установе Спортско-

рекреативни центар ''Јединство'' Параћин бр. 22/2017
од 05.04.2017. године за давање сагласности на
Ценовник коришћења спортских терена од стране
спортских клубова и рекреативаца Установе
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин
бр. 14/2017 од 24.03.2017. године и Одлуку Управног
одбора о усвајању Ценовника коришћења спортских
терена од стране спортских клубова и рекреативаца
Установе Спортско-рекреативни центар ''Јединство''
Параћин бр. 14-1/17 од 24.03.2017.године, Одељење
за јавне службе и локални економски развој дало је
позитивно мишљење на захтев за сагласност на
Ценовник коришћења спортских терена од стране
спортских клубова и рекреативаца Установе
Спортско-рекреативни центар ''Јединство'' Параћин
бр. 14/2017 од 24.03.2017.године.

У складу са напред наведеним Председник
општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 38-6/2017-I од 26.04.2017. године

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