
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 7

Година 13           29.05.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

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,
9/13, 10/13, 19/15, 22/16 и 5/17) и чл.59. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 12/16 и 22/16),

Комисија за кадровска и административна
питања и јавна признања Скупштине општине
Параћин, на седници одржаној дана29.05.2017.
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: 120-243/2016-01-II од 26.05.2016. године и
број 120-269/2017- II од 22.03.2017. године у тачки 2.
додаје се алинеја 6. која гласи:

''-14,85 за заменике начелника управа''.

2. У тачки 3. додаје се алинеја 6. која гласи:
''9 за заменике начелника управа.''

3. У осталом делу решење остаје неизмењено.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ЈАВНА
ПРИЗНАЊА

Број: 120-269/2017-II од 29.05.2017. године

Председник Комисије,
Богдан Бабић

________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 77. и 78.
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, 142/2014, 68/2015-
др. закон, 103/2015 и 99/2016) и чл. 13. и 32. Статута
општине Параћин (''Општински службени гласник'',
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана  29.05.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и

пренета неутрошена средства из предходне године и
извршени текући расходи и издаци у Завршном
рачуну буџета општине Параћин за 2016. годину (у
даљем тексту: Одлука), износе у хиљадама динара, и
то:

I Укупни приходи и примања са пренетим
неутрошеним средствима .............................. 1.408.626
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и
неутрошених средстава …............................. 1.392.132
III Разлика (I-II) ................................................... 16.494

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2016.

године (Образац 1) утврђена је укупна актива у
износу од 4.496.514 динара (у хиљадама динара) и
укупна пасива у износу од 4.496.514 динара (у
хиљадама динара).
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У наставку je дата структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији у хиљадама
динара)
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Члан 3.
У билансу прихода и расхода у периоду од 1.

јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2)
утврђени су следећи износи у хиљадама динара:
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Буџетски дефицит (консолидовани), као разлика
између укупног износа текућих прихода, примања
остварених по основу продаје нефинансијске
имовине и укупног износа текућих расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен
је у износу од 94.448 хиљада  динара.

Корекцијом (консолидованог) буџетског
дефицита делом нераспоређеног вишка прихода и
примања из ранијих година (55.400 хиљаде динара)
делом неутрошених средстава из ранијих година

(3.414 хиљаде динара) који је коришћен за  покриће
расхода и издатака текуће године и расхода и издатка
за нефинансијку имовину финансираних из кредита
(41.158 хиљаде динара),  као резултат пословања
(Образац 2) добијамо вишак прихода и примања -
суфицит у износу од 5.524 хиљаде динара.

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит

и укупни фискални резултат буџета утврђени су у
хиљадама динара:
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Укупни фискални резултат је буџетски
дефицит (консолидовани), коригован за нето разлику
између примања од продаје финансијске имовине и
одлива по основу издатака за набавку финансијске
имовине, и утврђен је у износу од 94.448 хиљада
динара.

Члан 5.
Остварени консолидовани вишак прихода и

примања – суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу
од 5.524 хиљаде динара, преноси се у наредну годину
и састоји се из:

Суфицита (у хиљадама динара)

- Буџет: ................................................................ 17.164;
-Туристичка организација општине Параћин .....  274;
- Установа Спортско рекреативни центар ''7.јули'' .13.

Дефицита (у хиљадама динара)

- ПУ ''Бамби'' ....................................................... 11.682;
- Културни центар ''Параћин'' ................................ 236;
- Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' .......................... 9.

Директни и индиректни корисници који су
остварили вишак прихода и примања - суфицит, у
2017. години користиће га  у складу са Одлукама
својих органа управљања и дефинисаним наменама.

Члан 6.
У консолидованом Извештају о

капиталним издацима и примањима  у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3),
утврђена су укупна примања у износу од 46.858
хиљада динара,  укупни  издаци у износу од 275.299
хиљада динара.

(У наставку је дата структура примања и издатака у хиљадама динара)
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Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у
износу од 1.303.319 хиљадe динaра,   укупни новчани

одливи  у износу од 1.395.105 хиљада динара.  Салдо
готовине на дан 31.12.2016. године  износи 49.327
хиљадe динара.

(У наставку је дата структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године у хиљадама
динара)
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Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од

1. јануара до 31.  децембра 2016. године (Образац 5),
утврђен је буџетски дефицит од 94.448 хиљада
динара, као разлика између укупних прихода и

примања од продаје нефинансијске имовине у износу
од 1.261.539 хиљада динара  и укупних расхода и
издатака за нефинансијску имовину у износу од
1.355.987 хиљада динара по нивоима  финансирања
из: Републике, општине, донација и осталих извора.

(У наставку је дата структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена  разлика између
примљених и утрошених средстава у хиљадама динара).
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ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.
Укупно планирани и остварени текући приходи и

примања буџета општине према економским
класификацијама распоређени су на следеће позиције
прихода и примања:
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Члан 10.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:
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Члан 11.
Расходи и издаци исказани у завршном

рачуну по програмима, програмским активностима и
пројектима износе у динарима:
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Члан 12.
Укупно планирани и извршени текући

расходи и издаци у завршном рачуну према
корисницима износе у динарима:
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Члан 13.
Резултати учинка програма исказани су у

завршном рачуну појединачно за сваки програм,
програмску активност и пројекат:
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Обрасци: Биланс стања на дан 31.12.2016. г.

(Образац бр. 1), Биланс прихода и расхода у периоду
01.01.2016. г. до 31.12.2016. г. (Образац бр. 2),
Извештај о капиталним расходима и финансирању у
периоду 01.01.2016. г. до 31.12.2016. г. (Образац бр.
3), Извештај о новчаним токовима у периоду
01.01.2016. г. до 31.12.2016. г. (Образац бр. 4) и
Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2016. г.
до 31.12.2016. године (Образац бр. 5), на основу

којих је сачињена ова Одлука, оверени су и
архивирани у Управи за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин.

Објашњење великих одступања између
одобрених средстава и извршења за период
01.01.2016. г. до 31.12.2016. године (Прилог 1-6),
Извештај о примљеним донацијама и кредитима
(Прилог 2-7), Извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве у 2016. години
(Прилог 3-8), Извештај о гаранцијама датим у току
фискалне године (Прилог 4-9), Извештај екстерне
ревизије о финансијским извештајима (Прилог 5-10),
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Извештај о излазним резултатима програмског дела
буџета за период 01.01.2016. г. до 31.12.2016. г.
(Прилог  6-11), Извештај о датим субвенцијама ЈП,
трошењу наменских јавних прихода и сл. (Прилог 7-
12) и Напомене о рачуноводственим политикама
(Прилог 8-13), дати су у прилогу ове Одлуке и чине
њен саставни део.

Члан 15.
Годишњи финансијски извештај о извршењу

буџета општине Параћин за 2016. годину, са
извештајем о учинку програма, као и Извештај
екстерне ревизије, саставни су делови ове Одлуке.

Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине

Параћин за 2016. годину, доставити Управи за
трезор.

Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у "Службеном

листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-721/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

П Р И Л О З И:

Прилог 1-6

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е
великих одступања између одобрених средстава и

извршења за период 01.01.2016. године до
31.12.2016. године

Одлуком о буџету општине Параћин за 2016
годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
22/2015, 17/2016, 22/2016, 24/2016 и 28/2016),
буџетским корисницима је у 2016 години било
распоређено 1.320.000.000 динара (извор
финансирања 01).

Од планираних 1.320.000.000 динара текућих
прихода и примања, остварено је 1.159.657.425
динара или 87,85% плана. Буџетски корисници су за
своје активности током 2016. године искористили
1.147.080.248 динара. Дакле, сви буџетски
корисници, заједно, нису ''повукли'' 12.577.177
динара од расположивих  средстава.

Као и више година уназад реализација
приходне стране буџета је била добра основа за
реализацију расхода код буџетских корисника.
Дакле, буџет је током целе 2016. буџетске године био
ликвидан и на тај начин није било никакве
неизвесности за могућност реализације укупних

планова буџетских корисника. Остварење плана
текућих прихода у 2016. години било је 93,52% и ово
је једна од бољих остварења плана у последњих
десетак година (планирано 1.235.000.000 динара, а
остварено 1.154.990.764 динара).

За разлику од неколико предходних година
реализација укупних расхода и издатака је нешто
боља и износи 86,90% плана (извор финансирања
01). Но, немају сви корисници подједнако добру
реализацију планова расхода и издатака.

Трансформација ЈП Дирекције за изградњу
општине, с краја буџетске године, као и формирање
нове управе, уз трансформацију и старе јединствене
управе, ''закочили'' су извршење финансијских
планова ових буџетских корисника. Истовремено је и
прелазак буџетских фондова у надлежност друге,
нове управе, изазвао додатне сметње у реализацији
укупно постављених планова и пројеката. Ако
погледамо извршења планова осталих буџетских
корисника онда можемо са истим бити скоро
потпуно задовољни.

Најбољу реалиозацију расхода имају: ЈП
Дирекција за изградњу са извршењем 99,42%;
Апотека са извршењем 97,50%; Завичајни музеј
Параћин са извршењем 95,06%; СРЦ ''7. Јули'' са
извршењем од 93,63%; Центар за социјални рад са
извршењем 91,92%; ОШ ''Вук Караџић'' Поточац са
91,83%; Технолошка школа са извршењем од
90,96%; Библиотека ''Др. Вићентије Ракић'' Параћин
са извршењем 90,18% итд. Дакле, ово су све
извршења која су изнад просека за цео буџет.

Од ЈП и фондова најбољу реализацију
финансијског плана има ЈП Дирекција за изградњу
са 99,42% а најслабију Буџетски фонд за заштиту
животне средине (69,24%).

Од директних буџетских корисника најбоље
остварење има Општинска управа / Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
са 86,07%, затим Председник општине и Општинско
веће са 85,64%, Скупштина општине са 83,46%,
Општинско правобранилаштво са 60,80% и Управа за
инвенстиције и управљање имовином са 33,02%.

Дакле, код највећег броја буџетских
корисника имамо солидну реализацију планова
расхода и издатака, па са те стране и немамо
великих одступања између одобрених средстава и
извршења. Да није било изнуђених, законских
трансформација неких буџетских корисника при
самом крају буџетске године, укупна реализација
расхода и издатака би била још боља. Управо слабија
реализација расхода и издатака код трансформисане
старе јединствене управе, Управе за инвестиције и
управљање имовином, као и код буџетских фондова
десила се у децембру. Процедуре преузимања
радника, постављења привремених руководилаца
управа, пописи обавеза, анексирање уговора и друге
како објективне, тако и субјективне околности



29.05.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.7_  _59

довеле су до застоја реализације планова код
наведених корисника. Све ово даје, као крајњи
резултат, једну нералну слику укупне реализације
планова свих буџетких корисника у целини. Иначе,
обавезе преузете од стране ових корисника (нових и
трансформисаних), а нереализоване током 2016.
године, у највећем делу су пренете у 2017. години.

Питање ненаменског утрошка одобрених
средстава и у овој буџетској години скоро да не
треба и постављати. Наиме, није било никаквих
одступања у погледу намене утрошка средстава од
стране буџетских корисника, то јест скоро у
потпуности су корисници утрошили одобрена им
средства за оне намене како су и биле планиране
буџетом и финансијским плановима корисника.

Истичемо још једом, иако смо то већ
износили пред Скупштином више пута у протеклих
неколико година: сасвим је и разумљиво да не може
доћи до ненаменског трошења буџетких средстава, с
обзиром на чињеницу да је трезор општине Параћин
највећем броју корисника ''погасио'' рачуне, па се
плаћања истих директно врше са рачуна извршења
буџета.

Исто тако није било већих прекорачења
преко планираних позиција буџета. До
прекорачења је дошло само на две на две позиције
(од укупно 295 позиција) и то код два буџетска
корисника ЈП Дирекције за изградњу општине (за
33.139 динара на конту 425000, функције 451)  и
Управе за инвестиције и управљање имовином (за
57.000 динара наконту 424000, функције 620).
Детаљније о овим прекорачењима дали смо у
Образложењу уз ову Одлуку (у делу Планирани и
извршени текући расходи и издаци).

У делу у коме су буџетски корисници
самостално располагали сопственим средствима и
издавали налоге за плаћање ван система контроле
локалног Трезора, било је мањих прекорачења и
поред наших јасних инструкција и савета, као и
упорног упозоравања на ове појаве приликом
образлагања Завршних рачуна буџета општине
протеклих година.

Прилог 2-7

И З В Е Ш Т А Ј
о примљеним донацијама и кредитима и

извршеним отплатама дугова у периоду од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године

I ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ
ДОНАЦИЈАМА

Према Закону о донацијама и хуманитарној помоћи,1

1 ''Службени гласник РС'' бр. 101/2005

државни органи и организације могу примати
донације и хуманитарну помоћ. Сходно члану 2.
тачка 47. Закона о буџетском систему, донација је
дефинисана као наменски приход, који се остварује
на основу уговора између даваоца и примаоца
донације. Укупно оставарени приходи од донација у
2016. години (класа конта 744), у Обрасцу бр. 5
исказани су у износу од 9.840.187 динара, од тога су
донације примљене преко буџета 7.340.670 динара, а
донације примљене преко наменских подрачуна
буџетских корисника 2.499.517 динара.

744100 – Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица – 2.499.517 динара

1. Донација у износу од 2.340.517 динара, коју је
Општина Параћин остварила на основу уговора о
гранту Комесаријата за избеглице и миграције РС,
ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и општине
Параћин за куповину сеоских кућа са окућницом и
доделу пакета помоћи избеглим лицима. Сва пренета
средства су у апсолутном износу утрошена.
2. Преостали износ донација односи се на
добровољне трансфере од физ. и правних која су
индиректни корисници остварили за сопствене
потребе. Туристичка организација општине Параћин
примила је донацију у износу од 148.000 динара, а
Предшколска установа ''Бамби'' 10.000 динара.

744200 – Капитални добровољни трансфери од
физичких и правних лица – 7.340.670 динара

1. Уговором о донацији између Боривоја Јовановића
из Буљана и општине Параћин, донирана су средства
у износу од 7.340.670 динара за изградњу коловозне
конструкције улица на КП бр.6610 и 2803 КО Буљане
која је реализована преко индиректног корисника ЈП
Дирекција за изградњу општине у износу од
6.596.506 динара, а затим као преузету обавезу преко
Управе за инвестиције и управљање имовином у
износу од 741.382 динара.

II ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
ОПШТИНЕ ПАРАЂИН У 2016. ГОДИНИ

Општина је са домаћим пословним банакама
и Фондом за развој РС, у ранијем периоду,
закључила уговоре о кредитима за финансирање
капиталних инвестиција на подручју Општине
Параћин.

Табеларни приказ јавног дуга општине
Параћин са стањем на дан 31.12.2016. године:
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Намена кредита:

1. Кредит у износу од 100.000.000,00 динара,
одобрен је за капиталне инвестиције  у општини
Параћин (Индустријска зона ''Змич''; изградња улица
и локалних путева; изградња канализације; уређење
''Центра града''; изградња пута Давидовац-
Поповац).

Током 2011. године општина Параћин је
отпочела са отплатом главнице по овом кредиту.
Кредит је у целости измирен.

2. Кредит у износу од 44.479.077,41 динара,
одобрен је циљу реализације следећих капиталних
пројекта у општини Параћин: изградња улица,
путева и других јавних објеката, у складу са
Програмима изградње, реконструкције и одржавања
јавних путева ЈП Дирекције за изградњу општине
Параћин за 2012. и 2013. годину и Програмима
уређивања грађевинског земљишта СО-е Параћин за
2012. и 2013. годину.

На крају извештајног периода стање дуга је
89.669,42 ЕУР-а.

3. Кредит у износу од 44.479.077,41 динара,
одобрен је циљу реализације капиталних
инфраструктурних пројекта у општини Параћин у
складу са Програмима изградње, реконструкције и
одржавања јавних путева ЈП Дирекције за изградњу

општине Параћин за 2016. годину и Програмима
уређивања грађевинског земљишта СО-е Параћин за
2016. годину, као и Финансијског плана Управе за
инвестиције и управљање имовином.

На крају извештајног периода стање дуга је
333.662,63 ЕУР-а.

4. Уговор о комисиону закључен са Фондом
за развој РС на  износ од 22.014.345,96 динара,
одобрен је у циљу реализације пројекта Доградња
хола хале спортова - СРЦ ''7. јули'' Параћин.

На дан 31.12.2016.године стање дуга је
964.451,27 РСД.

5. Уговор о комисиону закључен са Фондом
за развој РС на износ од 32.718.988,91 динара,
одобрен је у циљу реализације пројекта Изградња
Културног центра општине Параћин.

На дан 31.12.2016. године стање дуга је
9.089.927.80 РСД.

Прилог 3-8

И З В Е Ш Т А Ј
о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске

резерве у 2016. години



29.05.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.7_  _61

У овом Извештају ћемо посебно образложити
коришћење средства текуће, а посебно средства
сталне буџетске резерве.

П Р Е Г Л Е Д
распореда средстава текуће и сталне буџетске

резерве у 2016. години

Одредбом члана 69. Закона о буџетском
систему прописано је да се у оквиру буџета део
планираних прихода и примања не распоређује
унапред, већ се задржава на име текуће буџетске
резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се
за непланиране сврхе, за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.

У текућу буџетску резерву опредељује се
највише до 4% укупних прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Председник општине, на предлог Општинске
управе/Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин,
доноси решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве.

Одлуком о буџету општине Параћин за 2016.
годину (и донетим ребалансима) планирана су
средства за текућу буџетску резерву у износу од
14.815.249,00 динара (1,12 % укупних прихода и
примања).

Током 2016. године Председник општине је
донео укупно 43 решења о употреби текуће буџетске
резерве на основу којих су распоређена средства у
износу од 12.099.435,00 динара.

У наредној табели дали смо преглед
распореда текуће буџетске резеве уз прецизирање
износа, намене и свих других елемената решења.
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Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске
резерве у 2016. години

Подсећамо да је чланом 70. Закона о
буџетском систему регулисана намена сталне
буџетске резерве:

''Стална резерва користи се за финансирање
расхода и издатака на име учешћа Републике Србије,
односно локалне власти у отклањању последица
ванредних околности, као што су земљотрес,
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси,
град, животињске и биљне болести, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно
других ванредних догађаја, који могу да угрозе
живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера.''

У сталну буџетску резерву опредељује се
највише до 0,5% укупних прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Током 2016. године нису коришћена средства
сталне резерве.

Прилог 4-9

И З В Е Ш Т А Ј
о гаранцијама датим у току фискалне године

Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено
је да само Република може да даје гаранције (чл. 34,
став 3. Закона). С обзиром на ову чињеницу, у току
2016. године буџет локалне самоуправе није могао
давати гаранције, па из тог разлога и не саставља овај
извештај.
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Прилог 5-10

И З В Е Ш Т А Ј
екстерне ревизије о финансијским извештајима

Извештај екстерне ревизије о завршном
рачуну буџета општине Параћин за 2016. годину
дајемо као посебан прилог.

Прилог 6-11

И З В Е Ш Т А Ј
о излазним резултатима програмског дела буџета

за период од  01.01.2016. године до 31.12.2016.
године

Реализација програмског дела буџета
приказана је табеларно у члану 13. ове Одлуке.

Прилог 7-12

И З В Е Ш Т А Ј
о датим субвенцијама ЈП, трошењу наменских

јавних прихода и сл.

I    СУБВЕНЦИЈЕ ЈП
Одлуком о буџету општине Параћин  за 2016.

годину, планиране су субвенције у износу од
21.448.974,00 динара.

Средства субвенције планирана су у оквиру
Општинске управе (раздео 4., глава 4.01), као и код
правног следбеника ове Управе (раздео 5., глава 5.01)

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове општине Параћин, а корисник
субвенције је ЈП ''Пословни центар Параћин'' и код
Управе за инвестиције и управљање имовином која
су намењена ЈП ''Дирекција за изградњу општине
Параћин'',

У складу са Законом о јавним предузећима
(''Сл. гласник РС'', бр.119/2012; 116/2013; 44/20014)
члан 50. јавна предузећа која користе било који вид
државне помоћи, субвенције, дужна су да израде
посебан Програм субвенција. У табеларном делу
овог извештаја дајемо структуру планираних и датих
субвенција горе наведеним јавним предузећима.

ЈП  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР

ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН''

Крајем 2016. године одрађена је статусна
промена овог јавног предузећа, које тиме губи и
статус индиректон корисника буџета општине
Параћин, па су истом као привремено решење, током
децембра 2016. године, одобрене субвенције.

II ТРОШЕЊЕ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА

А) Текући наменски трансфери од других нивоа
власти (конто 733154)

Преглед остварених Текућих наменских
трансфера од других нивоа власти (конто 733154)
који за 2016. годину износе 21.372.675,33 динара. Од

укупног износа остварених трансфера преко рачуна
извршења буџета реализовано је 12.520.713,58
динара (редни бр. у табели 1, 2 и 3). Остали
трансфери у износу од 8.851.961,75 динара
реализовани су преко наменских подрачуна
индиректних корисника који су се јављали на
конкурсе код надлежних министарства РС (редни бр.
у табели 4,5,6,7 и 8).
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Б) Капитални наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина ( конто 733251)

У следећој табели приказано је остварење
Капиталних наменских трансфера, по наменама, у
износу од 30.082.171,98 динара.

Прилог 8-13

Н А П О М Е Н Е
о рачуноводственим политикама

Буџет се припрема и извршава на основу
система јединствене буџетске класификације.
Буџетска класификација обухвата:
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а) економску класификацију прихода и
примања, расхода и издатака и чине је класе из
контног плана;
б) организациону класификацију, која исказује
издатке по буџетским корисницима;
ц) функционалну класификацију, која исказује
издатке по функционалној намени;
д) класификацију издатака према
рачуноводственим фондовима, која повезује изворе
финансирања са конкретним расходима.
е) класификација по програмима и пројектима

Буџетско књиговодство се води по
прописаним субаналитичким (шестоцифреним)
контима прописаним Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем (Сл.гласник РС“ бр.20/2007,
37/2007, 50/2007-исп., 63/2007, 25/2008, 3/2009,
37/2008, 64/2009, 110/2009, 11/2010, 31/2010, 40/2010,
53/2010, 101/2010, 10/2011,.....120/2013, 20/2014).
Главну књигу трезора води Служба трезора и она је
основа за припремање финансијских извештаја.

Индиректни корисници буџета општине
Параћин, који имају отворене подрачуне у оквиру
консолидованог рачуна трезора општине Параћин,
воде своје главне књиге. Подаци из главних књига
индиректних корисника синтетизује се и књиже у
главној књизи трезора на основу поднетих и
одобрених захтева за пренос средстава.

Директни корисници буџета општине
Параћин воде помоћне књиге и евиденције, јер своје
финансијско пословање обављају преко рачуна
извршења буџета.

Организацијом пописа имовине и обавеза
руководи начелник општинске управе, који посебним
решењем образује пописне комисије, именује
чланове и заменике, утврђује рокове у коме су
комисије дужне да изврше попис као и рокове за
достављање извештаја о извршеном попису.

3.1. Текући приходи и примања

Текући приходи буџета општине Параћин се
обезбеђују из:

- изворних јавних прихода,
- уступљених јавних прихода,
- трансферних средстава,
- примања по основу задуживања и
- других прихода и примања.

3.1.1. Изворни јавни приходи

Изворни јавни приходи остварени на
територији општине Параћин на основу прописа –
одлука донетих од стране Скупштине општине
Параћин чине:

1) порез на имовину, осим пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклоне;
2) локалне административне таксе;
3) локалне комуналне таксе;
4) боравишне таксе;
5) комуналне таксе за коришћење рекламних
паноа;
6) порез на моторна возила;
7) накнаде за коришћење добара од општег
интереса;
8) општинске и градске накнаде;
9) накнаде за заштиту и унапређење животне
средине;
10) комунална такса за фирму;
11) приход од камате на средства буџета општине
Параћин;
12) приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист општине Параћин;
13) приходи општинских органа управе;
14) приходи по основу самодоприноса;
15) други локални јавни приходи утврђени
законом.

3.1.2. Уступљени јавни приходи

Уступљени јавни приходи на територији
општине Параћин на основу прописа – закона
донетих од стране Републике Србије уступају се
општини Параћин, и то:

- Порез на доходак и капиталне добитке;
- Порез на наслеђе и поклон;
- Порез на пренос апсолутних права;
- Накнаде на коришћење добара од општег
интереса;
- Накнаде за захватање у животној средини, и
то: део накнаде за загађивање животне средине;
- Средства остварена продајом капитала у
поступку приватизације, и то: део средстава од
уплате по основу продаје капитала према седишту
субјекта приватизације
- и друге накнаде у складу са законом.

3.1.3. Трансферна средства

Трансферна средства чине уступљена
средства која се утврђују на основу Закона о
финансирању локалне смаоуправе, Закона о буџету
Републике Србије и Одлуком општине Параћин. У
Одлуци о буџету општине Параћин планирана су
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трансферна средства од других нивоа власти и то: од
Републике.

3.2. Текући расходи и издаци

3.2.1. Текући расходи

Текући расходи обухватају расходе који се
јављају код буџетских корисника у вршењу функције
због које су основани, а евидентирају се у моменту
кад је плаћање извршено.

Расходи који су настали, а нису плаћени
евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених
расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних
временских разграничења.

Расходи који су унапред плаћени сходно
готовинској основи евидентирају се у категорији
расхода према одређеној намени.

Расходи за запослене обухватају расходе за
плате и додатке запослених; социјалне доприносе на
терет послодавца; накнаде у натури; социјална
давања запосленима; накнаде за запослене; награде,
бонуси и остали посебни.

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне
трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору,
специјализоване услуге, текуће поправке и
одржавање (услуге и материјал) и трошкове
материјала.

Отплата камата обухватају камате из
дужничко – поверилачких односа. Камате се
евидентирају као расход у моменту плаћања.
Обрачунате неплаћене камате евидентирају се
задужењем конта обрачунати неплаћени расходи уз
одобрење конта обавеза.

Субвенције обухватају текући и капитални
пренос средстава примаоцима ради подстицања
производње и пружања услуга.

Донације и трансфери обухватају текуће и
капиталне трансфере корисницима буџета Републике
Србије.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
обухвата социјалну помоћ из буџета општине
Параћин за: образовање, културу, науку и спорт,
награде ученицима и студентима, за децу и породицу
и остале накнаде.

Остали расходи обухватају: дотације
невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног нивоа власти другом,

новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде
штете за повреде или штете настале услед
елементарних непогода или других природних
узрока и накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа.

Средства резерве обухватају текућу и сталну
буџетску резерву.

3.2.2. Издаци за нефинансијску имовину

Обухватају издатке за набавку основних
средстава (зграде и грађевински објекти, машине и
опрема, остале некретнине и опрема и нематеријална
имовина), а евидентирају се на контима групе 511,
512, 513 и 515.

Ови издаци представљају одлив
финансијских средстава, за чију се вредност повећава
вредност нефинансијске имовине и извори капитала.

3.3. Финансијски резултат: укупан вишак
прихода - суфицит; мањак прихода – дефицит

Из текућих приихода покривају се текући
расходи. Када су текући приходи већи од текућих
расхода настаје буџетски суфицит, а када су текући
расходи већи од текућих прихода настаје буџетски
дефицит.

Индиректни корисници буџета општине
Параћин, остварили су вишак прихода и примања –
суфицит или мањак прихода и примања – дефицит,
стављањем у однос текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине са текућим
расходима и издацима за набавку нефинансијске
имовине. За укупан износ издатака, појединачно се
одобравају субаналитичка конта класе 400000 –

Текући расходи и укупан износ издатака,
појединачно одобравају субаналитичка конта класе
500000 - Издаци за нефинансијску имовину, а
задужује субаналитички конто 321111 – Обрачун
прихода и примања и расхода и издатака пословања.

Истовремено се за укупан износ текућих
прихода, појединачно задужују 700000 – Текући
приходи и за укупан износ примања, такође
појединачно задужују конта класе 800000 – Примања
од продаје нефинансијске имовине, а одобрава конто
321111 – Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања.

Овако утврђен финансијски резултат вишак
прихода (ако је потражна страна конта 321111 већа) –
суфицит и исказује се на конту 321121, односно –
дефицит (ако је дуговна страна конта 321111 већа).
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Ако је корисник буџетских средстава у току
2015. године користио неутрошена наменска
средства из ранијих година, укључујући и средства
нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година, за финансирање расхода и издатака
текуће године, код утврђивања резултата пословања,
финансијски резултат се коригује за износ тих
средстава.

Уколико је корисник буџетских средстава у
току године користио средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима или набавку
финансијске имовине, врши покриће истих из вишка
прихода и примања по завршном рачуну за 2014.
годину.

Након кориговања вишка прихода –
суфицита, на напред наведени начин, утврђен је
укупан вишак прихода – суфицит, који се преноси у
наредну годину као део вишка прихода и примања и
наменски се опредељује за наредну годину или
нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину.

Директни корисници буџета општине
Параћин за средства подрачуна – приходи из буџета
и сопствени приходи, такође су остварили вишак
прихода – суфицит, на напред наведен начин.

Индиректни корисници који су остварили
мањак прихода и примања – дефицит, покривају га
из распореда вишка прихода и примања.

Након кориговања мањка прихода –
дефицита, на напред наведен начин, утврђен је
укупан мањак прихода дефицит.

Завршни рачун буџета општине Параћин
добијен је консолидацијом прихода, примања,
расхода и издатака директних корисника,
индиректних корисника и главне књиге трезора
општине Параћин.

Консолидацијом текућих прихода и текућих
расхода утврђен је мањак прихода – дефицит који је
коригован укључивањем примања од продаје
нефинансијске имовине и дела нераспоређеног
вишка прихода из предходне године и укључивањем
издатака коришћених за покриће утрошених
средстава текућих прихода за набавку нефинансијске
имовине. Након кориговања мањка прихода –
дефицита на напред наведен начин, утврђен је
укупан мањак прихода – дефицит.

3.4. Нефинансијска имовина

3.4.1. Основна средства, природна имовина и
нефинансијска имовина у припреми

Основна средства, природна имовина и
нефинансијска имовина у припреми се евидентирају
по набавној вредности. Набавну вредност чини
фактурна вредност увећана за све трошкове настале
до момента стављања у употребу. Основно средство
је оно средство чији је век трајања дужи од
једнегодине.

Примања настала продајом основних
средстава повећавају изворе капитала, односно
примања од продаје нефинансијске имовине у
сталним средствима.

Губитак настао приликом отуђивања и
расходовања основних средстава представља
смањење вредности нефинансијске имовине у
сталним средствима и изворима капитала.

Попис основних средстава врши се крајем
године а стањем на дан 31. децембар. На основу
пописаног стања, усклађује се књиговодствено стање
са стварним стањем.

Амортизација нефинансијске имовине

При састављању завршног рачуна за 2015.
годину, обрачун амортизације вршен је у складу са:

-Законом 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 и 103/2015),

-Уредбом о буџетском рачуноводству
(„Службени гласник РС“, бр.125/03 и 12/09),

-Правилником о номенклатури
нематеријалних улагања и основних средстава са
стопама амортизације („Сл.лист СРЈ“ бр.17/1997 и
24/2000),

-Министарство финансија – Инструкција за
попис имовине и обавеза, обрачун амортизације за
обвезнике који своје пословне књиге воде према
Уредби о буџетском рачуноводству;

-Министарство финансија – Инструкција за
књижење обрачунате амортизације која се покрива
из сопствених прихода и коришћење тих средстава за
набавку опреме.

Амортизација сталне нефинансијске имовине
– основних средстава, обрачунава се за свако
средство појединачно по стопама не нижим од
законом прописаних стопа које су одређене тако да
се набавна вредност основних средстава амортизује
применом пропорционалне методе у току
предвиђеног века употребе основног средства.
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Прописане стопе амортизације које су се
примењивале у 2015. год. су:

Средство
%

Зграде и грађевински објекти
- управне зграде од бетона камена и опеке 1,3
- помоћне зграде 1,3
- зграде (банке) монтажне 4,0

Опрема
- путнички аутомобили 15,5
- рачунари и мобилни телефони 33,0
- телефонска централа и гарнитура 14,3

софтвер 20,0
канцеларијска опрема (намештај) 12,5
канцеларијски намештај од метала 10,0
писаће и рачунске машине 14,3

Једном отписано средство, не може бити
предмет поновног процењивања вредности.

За нефинансијску имовину која се расходује
или отуђује, пре искњижења из књиговодствене
евиденције врши се обрачун амортизације.

3.5. Финансијска имовина

3.5.1. Новчана средства

Новчана средства се процењују по
номиналној вредности.

Новчана средства обухватају: текуће рачуне,
издвојена новчана средства, благајну и остала
новчана средства.

Новчана средства буџета општине Параћин,
на дан 31.12.2015. године обухватају сва стања
средстава на подрачунима која су укључена и чине
саставни део Консолидованог рачуна трезора
општине Параћин.

Стање Консолидованог рачуна трезора 505
састоји се од стања рачуна 500 – стање свих
подрачуна корисника буџетских средстава, умањеног
за износ пласираних средстава код банака на
рачунима: 210 – депозит код банака и 213 – орочена
средства код банака.

3.5.2. Краткорочна потраживања

Краткорочни пласмани се процењују по
номиналној вредности умањеној индиректно за износ

вероватне ненаплативости, а директно ако је
могућност наплате извесна и документована.

Краткорочни пласмани обухватају
краткорочне кредите, дате авансе, депозите и кауције
и остале краткорочне пласмане.

3.5.3. Активна временска разграничења

Активна временска разграничења обухватају
разграничене расходе до једне године (премије
осигурања, закупнине, стручне часописе и
литература, расходи грејања и други расходи),
обрачунате ненаплаћене расходе и остала активна
временска разграничења.

Активна временска разграничења обухватају
настале обавезе буџетских корисника, које терете
расходе будућег обрачунског периода у коме ће бити
плаћене.

3.6. Обавезе

Процењују се у висини номиналних износа
који проистичу из пословних и финансијских
трансакција. Смањење обавеза по основу Закона,
ванпаррничног поравнања врши се директним
отписивањем.

Обавезе обухватају: домаће краткорочне
обавезе, обавезе по основу расхода за запослене,
обавезе по основу субвенција и донација, обавезе за
трансфере и остале обавезе из пословања.

3.6.1. Пасивна временска разграничења

Пасивна временска разграничења обухватају:
разграничене плаћене трошкове, обрачунате
ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна
временска разграничења.

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања
обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе
и примања по основу продаје нефинансијске
имовине.

Остала пасивна временска разграничења
обухватају обавезе фондова за рефундацију боловања
запослених у, трајању преко тридесет дана, као и
остала пасивна временска разграничења.

3.7. Буџетска резерва

Средства сталне буџетске резерве користе се
за финансирање расхода у отклањању последица
ванредних догађаја (елементарних непогода) које
могу да угрозе живот и здравље људи или произведу
штету већих размера. Коришћење сталне буџетске
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резерве врши се по принципу као и текућа буџетска
резерва.

Средства текуће буџетске резерве се
распоређују на директне кориснике буџетских
средстава и представљају повећање апропријација за
одређене намене за које се у току године утврди да
планирана средства нису довољна, или је потребно
отворити нову апропријацију.

О коришћењу средстава буџетске резерве
решење доноси Председник општине, а на основу
предлога органа надлежног за послове финансија.

Попис имовине и обавеза

Редован попис имовине и обавеза, врши се на
крају пословне године за коју се саставља годишњи
финансијски извештај – Завршни рачун.

Пописом се утврђује фактично стање
имовине, потраживања, обавеза и извори капитала.

Пре пописа имовине и обавеза и пре
припрема финансијских извештаја врши се
усклађивање евиденција и стања главне књиге са
дневником, као и помоћних књига и евиденција са
главном књигом.

Ради усклађивања стања имовине и обавеза у
књиговодственој евиденцији са стварним стањем
које се утврђује пописом на крају буџетске године,
врши се попис са стањем на дан 31. децембра текуће
године.

Начин и рокови вршења пописа и
усклађивање књиговодственог стања са стварним
стањем, обављају се у складу са Уредбом о
евиденцији и попису непокретности и других
средстава у државној својини („Службени гласник
РС“, бр.27/96) и Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем („Службени гласник РС“,
бр.106/2006).

Начелник општинске управе решењем
именује чланове и заменике пописних комиисија.

Комисије за попис утврђују стварно стање
пописом, састављају пописне листе и извештај о
извршеном попису.

У пописне листе уписују се номенклатурни
бројеви, назив и врсте, јединице мере и цене
средстава за попис, као и стварно утврђено стање.

Начелник општинске управе разматра

Извештај о попису и доноси одлуку о усвајању
Извештаја о расходовању имовине која је дотрајала и
није више за употребу.

Усаглашавање потраживања и обавеза

Усаглашавање стања пласмана, потраживања
и обавеза врши се на дан састављања финансијског
извештаја (31. децембра).

Попис ненаплаћених потраживања поверилац
је дужан да достави свом дужнику најкасније до 25.
јануара текуће године са стањем на дан састављања
финансијског извештаја (31. децембра) на обрасцу
ИОС – Извод отворених ставки у два примерка.

По пријему пописа неизмирених обавеза на
обрасцу ИОС – Извод отворених ставки дужник је
обавезан да провери своју обавезу и о томе обавести
повериоца на овереном примерку обрасца ИОС –
Извод отворених ставки у року од пет дана од
пријема обрасца ИОС.

Закључивање пословних књига и чување
пословних књига и рачуноводствених исправа

Пословне књиге закључују се после
спроведених евиденција свих економских
трансакција и обрачуна на крају буџетске године.
Изузетак су аналитичке евиденције нематеријалних
улагања и основних средстава, које се не закључују
на крају пословне године, већ се воде док је улагање
или средство у употреби.

Пословне књиге се закључују у току пословне
године у случају статусних промена буџетског
корисника.

Пословне књиге закључују се најкасније до
рока достављања финансијских извештаја.

Пословне књиге воде се у електронском
облику.

Коришћењем софтвера обезбеђује се очување
података о свим прокњиженим трансакцијама, а
омогућава функционисање система интерних
рачуноводствених котрола.

Вођење пословних књига мора бити уредно,
ажурно и да обезбеди увид у хронолошком књижењу
трансакција и других догађаја.

Пословне књиге имају карактер јавних
исправа.

Пословне књиге воде се за период од једне
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буџетске године, изузев појединих помоћних књига,
које се могу водити за период дужи од једне године.

Рачуноводствене исправе и пословне књиге
чувају се у просторијама Одељења за финансије и
друштвене делатности – Служба рачуноводства или
у просторијама Архиве.

Уништење пословних књига,
рачуноводствених исправа и финансијских
извештаја, којим је прошао утврђени, односно
прописани рок чувања, врши Комисија коју формира
Начелник општинске управе уз присуство
руководиоца Службе рачуноводства и уз помоћ лица
које је задужено за чување наведене документације.

Руководилац Службе трезора и задужено
лице,  састављају записник о уништењу пословних
књига, рачуноводствених исправа и финансијских
извештаја.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о
завршном рачуну буџета општине Параћин садржан
је у члану 14, 35 и 36. Статута општине Параћин
члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи, Закона о буџетском систему, Уредби о
буџетском рачуноводству, Правилника о
стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем, Правилнику о начину
припреме, састављања и подношења завршних
рачуна корисника буџетских средстава и Одлуци о
Општинској управи општине Параћин.

Поступак припреме, састављање и
подношење Завршног рачуна буџета општине
Параћин за 2016. годину извршено је у складу са
одредбама:

-Закона о буџетском систему;
-Уредбе о буџетском рачуноводству;
-Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем;
-Правилника о начину припреме, састављања и
подношења завршних рачуна корисника буџетских
средстава;

Поред Уредбе и наведених Правилника,
приликом израде завршног рачуна за 2016. годину
корисници буџетских средстава примењују и следеће
прописе:

-Закон о буџету Републике Србије за 2016.годину;
-Одлуку о буџету општине Параћин за 2016.годину;
-Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету

општине Параћин за 2016. годину;
-Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Параћин за 2016. годину – други ребаланс;
-Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Параћин за 2016. годину – трећи ребаланс;
-Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Параћин за 2016. годину – четврти
ребаланс;
-Закон о финансирању локалне самоуправе;
-Закон о јавном дугу;
-Правилник о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем;
-Правилник о номенклатури нематеријалних улагања
и основних средстава са стопама амортизације.

О самом раду на доношењу завршног рачуна

Извршење буџета општине Параћин обавља
се преко рачуна Извршења буџета и подрачуна
индиректних корисника на принципима трезорског
пословања, а све у складу са Законом о буџетском
систему.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који се финансирају путем Извршења
буџета општине Параћин су:

1. Директни корисници

-Скупштина општине
-Председник општине и општинско веће
-Општинско правобранилаштво
-Општинска управа (до 30. новембра 2016. године)
-Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове (од 01. децембра 2016. године)
-Управа за инвестиције и управљање имовином (од
01. децембра 2016. године)

2. Индиректни корисници

-Месне заједнице
-Завичајни музеј ''Параћин''
-Библиотека ДР ''Вићентије Ракић''
-Културни центар ''Параћин''
-СРЦ ''7. јули'' Параћин
-Предшколска установа ''Бамби''
-Туристичка организација Параћин
-Буџетски фонд за заштиту животне средине
-Буџетски фонд за развој пољопривреде
-ЈП „ Дирекција за изградњу општине Параћин“ (до
30. новембра 2016. године)

Поред Директних и Индиректних буџетских
корисника средствима буџета општине Параћин
финансирани су и др. буџетски корисници –
буџетски корисници другог нивоа власти (основне
школе; средње школе; Центар за социјални рад; Дом
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здравља; Апотека), као и остали корисници (ЈП;
удружења грађана и невладине организације; Црвени
крст; верске организације; физичка и правна лица по
конкурсима директних и индиректних корисника и
др.).

У 2016. години у Одлуци о буџету,
планирана средства за Месне заједнице су приказана
збирно. Извршени расходи се прате појединачно на
основу достављених периодичних Извештаја о
извршењу буџета од сваке месне заједнице, а
исказују се збирно.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета
Општине Параћин за 2016. годину са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету општине Параћин за
2016. годину је сачинило Одељење за финансије и
буџет.

Као и предходних година састављању
завршног рачуна буџета локалне власти предходила
је обавеза састављања и подношења завршних
рачуна за 2016. годину индиректних и директних
корисника буџетских средстава локалне власти, и то:

- индиректни корисници буџетских средстава
буџета локалне власти саставили су годишње
финансијске извештаје за 2016. годину на
прописаним обрасцима и поднели их Управи за
трезор до 28.02.2016. године, и

- директни корисници буџетских средстава
локалне власти припремају годишњи извештај за
2016. годину и подносе га локалном органу управе
надлежном за финансије најкасније до 31.03.2016.
године.

Консолидовани завршни рачун буџета
општине Параћин садржи:

1. Биланс стања ;
2. Биланс прихода и расхода;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању;
4. Извештај о новчаним токовима;
5. Извештај о извршењу буџета који садржи:
- Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења, односно   образложење
Одлуке о засвршном рачуну буџета;
- Извештаја о примљеним донацијама и кредитима и
извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016.
до 31.12.2016. године;
- Извештаја о коришћењу средстава текуће и сталне
буџетске резерве;

- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне
године;
- Извештај о излазним резултатима програмског дела
буџета за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- Извештај о датим субвенцијама ЈП, тршењу
наменских јавних прихода и сл;
- Напомене о рачуноводственим политикама.

6. Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима из тачке 1 – 5 овог става.

Планирани и остварени текући приходи и
примања

Одлуком о буџету општине Параћин за 2016.
годину као и Одлукама о изменама и допунама
одлуке о буџету општине Параћин за 2016. годину,
укупно је било планирано 1.320.000.000 динара
буџетских прихода и примања од продаје
нифинансијске имовине. На крају буџетске 2016.
године укупно је остварено 1.159.657.425 динара
прихода и примања (7+8), што је реализација од
87,85% (у 2015. 85,08 %).

Што се тиче остварења текућих прихода
(извор финансирања 01), остварење истих је 93,52%
(планирано 1.235.000.000,  а остварено 1.154.990.764
динара).

Буџетски корисници су током 2016. године
имали на располагању и наменска средства добијена
са републичког нивоа (извор финансирања 07) у
укупном износу од 74.450.197 динара, приходе по
основу донација од физичких и правних лица (извор
финансирања 08) у укупном износу од 9.939.187
динара, примања од домаћих задуживања (извор
финансирања 10) у износу од 50.000.000 динара,
неутрошена средства из предходних година у
укупном износу од 105.929.309 динара (100.000.000
динара из извора финансирања 13 и 5.929.309 динара
из извора финансирања 15), као и сопствене и остале
приходе у укупном износу од 46.070.365
динара.Дакле, укупно им је било на располагању
планских 1.606.389.058 динара, а остварених током
2016. године, 1.408.625.954 динара.

С обзиром да је у члану 9. ове Одлуке дат
приказ остварења свих врста прихода и примања у
нашем буџету за 2016. годину, овог пута ћемо се
задржати само на одређеним детаљима.

У структури прихода и примања њих 13
бележи боље остварење од плана, (у 2015. год. их је
било исто толико, 13):
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Што се тиче оних прихода и примања који су се остварили испод  плана, издвајамо само оне веће:

Треба поменути  да су се у буџету ''слили'' и неки
приходи који нису били планирани општинском
одлуком (приходи по основу пружања услуга боравка
деце у ПУ у корист нивоа општина 13.450.218
динара; такса за озакоњење објеката у корист
нивоа општина 10.385.300 динара; део добити јавних
предузећа према одлукама управног одбора јавногих
предузећа у корист нивоа општина 1.431.423 динара;
меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходних година 712.019 динара).

Планирани и извршени текући расходи и издаци

У члану 10, 11. и 12. ове Одлуке до детаља су
приказана извршења расхода и издатака (уопште и по
корисницима посебно) тако да нису потребни неки
посебни коментари.

План расхода и издатака у 2016. години је
био у истом износу као и планирани приходи и
примања, 1.320.000.000 динара (из извора

финансирања 01).

Извршење укупних расхода и издатака на
крају 2016. године износило је 86,90% плана, или у
апсолутном износу 1.147.080.248 динара.

Расходи по основу донација од осталих нивоа
власти (извор финансирања 07) у износу од
74.450.197 динара извршени су 81,37% или у
апсолутном износу 60.577.864 динара; расходи по
основу донација од невладиних организација и
појединаца (извор финансирања 08) у износу од
9.939.187 динара извршени су 98,49% или у
апсолутном износу 9.789.125 динара; расходи по
основу примања од задуживања (извор финансирања
10) у износу од 50.000.000 динара извршена су
82,32% или у апсолутном износу 41.158.355 динара;
нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих

година (извор финансирања 13) у износу од
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100.000.000 динара извршен је 91,54% или у
апсолутном износу од 91.544.523 динара;
неутрошена средства донација из претходних година
(извор финансирања 15) у износу од 5.929.309 динара
извршена су 57,58% односно 3.414.055 динара.

Но, ради прегледности и поређења даћемо у
наредној табели само  збирна  извршења  расхода  и
издатака (у односу на план) по корисницима:
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Из горњег прегледа се може видети да је
било прекорачења одобрених средстава
буџетским корисницима само код једног

буџетског корисника – ЈП Дирекције за изградњу
општине и то за ''свега'' 20.411 динара код функције
451 (за извор финансирања 01 Приходи из буџета).
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Но, ради потпуног и прецизног сагледавања
треба изнети податке из посебног дела буџета где су
приказане све позиције буџетских корисника (укупно
295 позиција). Ако, дакле, посматрамо одобрена
средства по позицијама видимо да је дошло до
прекорачења на две позиције и то код два буџетска
корисника ЈП Дирекције за изградњу општине (за
33.139 динара на конту 425000, функције 451)  и
Управе за инвестиције и управљање имовином (за
57.000 динара наконту 424000, функције 620).

Дакле, ЈП Дирекција за изградњу општине
и њен правни следбеник Управа за инвестиције и
управљање имовином укупно су прекорачиле
планиране износе за 90.139 динара. Шта је разлог
оваквог ''пропуста''. Трансформација ЈП Дирекције за
изградњу општине на самом крају буџетске године
(30. новембар 2016.) и специфичан и до последњег
тренутка неизвестан ребаланс (са много
непознаница), уз извршење буџета у децембру које
по обиму премашује све предходне месеце, уз
непремостиве кадровске проблеме у Одељењу за
финансије и буџет (као и у свим другим
Одељењима), довеле су до свега горе реченог.

Иако су ''пробијања'' минимална морали смо
да их истакнемо и оправдамо. Још једном
наглашавамо огромне кадровске проблеме са којима
се све теже носимо. Ионако минималан број
извршилаца у Одељењу за финансије и буџет у
децембру 2016. године је додатно ''десеткован''.
Наиме, због болести, смрти у породици и др. на
извршењу буџета и контроли истог, у децембру
предходне године, радио је само један извршилац.

Но, да видимо каква је реализација планова
расхода код буџетских корисника.

Највеће извршење расхода имају: ЈП
Дирекција за изградњу са извршењем 99,42%;
Апотека са извршењем 97,50%; Завичајни музеј
Параћин са извршењем 95,06%; СРЦ ''7. Јули'' са
извршењем од 93,63%; Центар за социјални рад са
извршењем 91,92%; ОШ ''Вук Караџић'' Поточац са
91,83%; Технолошка школа са извршењем од
90,96%; Библиотека ''Др. Вићентије Ракић'' Параћин
са извршењем 90,18% итд.

Реализација расхода код основних школа
креће се између 69,41% за Музичку школу до 91,83%
за ОШ ''Вук Караџић'' Поточац.

Што се тиче средњих школа Машинско-
електротехничка школа има најнижу реализацију
плана (69,52%) док Технолошка школа има
реализацију 90,96%.

Од осталих установа Апотека Параћин има
бољу реализацију плана (97,50%) као и СРЦ ''7 Јули''
са реализацијом плана од (93,63%)

Од ЈП и фондова најбољу реализацију финансијског
плана има ЈП Дирекција за изградњу са 99,42% а
најслабију Буџетски фонд за заштиту животне
средине (69,24%).

Од директних буџетских корисника најбоље
остварење има Општинска управа / Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
са 86,07%, затим Председник општине и Општинско
веће са 85,64%, Скупштина општине са 83,46%,
Општинско правобранилаштво са 60,80% и Управа за
инвенстиције и управљање имовином са 33,02%.

Распоред оствареног вишка прихода

Остварени консолидовани вишак прихода и примања
– суфицит из члана  3. ове Одлуке, у износу од 5.524
хиљаде динара, преноси се у наредну годину и
састоји се из:

Суфицита (у хиљадама динара)

-Буџет: ..................................................................17.164;
-Туристичка организација општине Параћин ...... 274;
-Установа Спортско рекреативни центар ''7.јули'' . 13.

Дефицита (у хиљадама динара)

-ПУ ''Бамби'' ........................................................ 11.682;
-Културни центар '' Параћин'' ................................ 236;
-Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' ........................... 9.

Установе које су пословале са дефицитом и
нису извршиле корекцију дефицита текуће године,
коришћењем средстава пренетих из ранијих, или
нераспоређеног вишка из ранијих година, (ова
средства су користиле за расходе и издатке текуће
године), у консолидацији Завршних рачуна
корисника буџета општине Параћин допринеле су
умањењу резултата пословања буџета општине
Параћин.

Директни и индиректни корисници који су
остварили вишак прихода и примања - суфицит, у
2017. години користиће га  у складу са Одлукама
својих органа управљања и дефинисаним наменама.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ-
________________________________
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На основу члана 53. и 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС, број
129/07 и 83/14 - други закон, 101/16-др.закон) и члана
61. став 1. 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 дана 29.05.2017. године, донела
је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о организацији

општинских управа општине Параћин

Члан 1.
У Одлуци о организацији општинских управа

општине Параћин ("Службени лист општине
Параћин" бр. 28/2016) члан 2. мења се и гласи
:»општинске управе образују се као управе за
поједине области и то:
-управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове и
-управа за инвестиције и одрживи развој.

Члан 2.
У члану 14. Став тачка 4. иза речи урбанизам

додају се речи: » и имовинско правне послове».

Члан 3.
У Одлуци у члану 17. став 1. иза тачке 8

додају се тачке 9. и 10. које гласе:
 „8. Координира и спроводи послове у области јавно
приватног партнерства и  реализације  поверавања
обављања комуналне делатности,
9. Обавља послове надзора над реализацијом
закључених уговора о уређивању односа у вези са
обављањем комуналне делатности или појединих
послова из оквира комуналних делатности

Члан 4.
У Одлуци у члану 19 став 1 иза речи

урбанизам , додаје се :'' и имовинско правне послове
“.

У истом члану иза тачке 7. додају се следеће
тачке:
«8.стручне, управно-правне, нормативно-правне, и
административно-техничке послове у вези са
управљањем имовином која је у јавној својини
општине у области имовинско-правних и стамбених
односа;

9. послове у вези успостављања и одржавања
јединствене евиденције о непокретностима у својини
општине, доставља прописане извештаје у вези са
имовином надлежним органима;

10. Припрема и предлаже акта о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању земљиштем и
другим непокретним стварима у јавној својини
општине, које доноси Скупштина општине,
председник и општинско веће;

11. Води информациону основу о
непокретностима у својини општине, стара се о
упису непокретности у јавној својини општине и
правима на њима у јавне евиденције непокретности;

12. Израђује програме уређивања,
прибављања и отуђења грађевинског земљишта и
прати његову реализацију;

6. Израђује сва потребна акта у поступцима
прибављања непокретности у складу са Законом,
отуђења непокретности у складу са Закономи и
давања непокретности на коришћење, односно у
закуп у складу са Законом;

13. Послове идентификације и евиденције
имовине општине и ажурирања насталих промена,
као и достављања изјашњења општинском
правобранилаштву у поступцима давања сагласности
ради изградње, легализације, реституције и другим у
предметима где се као сукорисник , односно
корисник, појављује општина;

14. Обавља послове прибављања, управљања
и располагања уделима у имовини правних лица;

15. Надзора, управљања, коришћења, очувања
и увећања имовине општине, подношења захтева за
издавање локацијских услова , грађевинске и
употребне дозволе за све објекте у којима се као
инвеститор или суинвеститор појављује општина,
односно за све објекте који се граде на земљишту
које је у јавној својини општине, осим захтева који су
у овој области у надлежности јавних и јавно
комуналних предузећа;

16. Уписа непокретности у јавној својини
општине у јавне књиге о евиденцији непокретности и
правима на њима и вођење регистра стамбених
зграда, улица и тргова, стамбених зграда за
колективно становање и скупштине станара
стамбених зграда;

17. Евиденције обрачуна и достава исправа
ради наплате закупнине за пословни простор,
утврђивања откупне цене стана и накнаде за
коришћење, односно закуп пословног простора;

18. Обрачуна књиговодствене вредности и
утврђивања амортизације за стамбени и пословни
простор којим управља општина;

19. Контроле коришћења пословног и
стамбеног простора којим располаже општина, као и
утврђивања висине накнаде за коришћење пословног
простора,

20. давање непокретности у закуп у складу са
законом, тржишног уређења односа између општине
и корисника, односно закупаца, закључења уговора о
давању у закуп пословног простора, као и о откупу
станова, одржавања стамбених зграда и безбедности
њиховог коришћења, утврђивање висине накнаде за
одржавање стамбених зграда, поступак преношења
права закупа на стану,

21. надзора над коришћењем имовине
општине;
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22. припремање услова (конверзија
земљишта, геодетско обележавање и прибављање
друге потребне документације за јавног надметања
или прикупљања понуда за давање у закуп
(привремени и трајни) или отуђење земљишта у
јавној својини општине, у складу са Законом и
одлукама Скупштине општине,

23. планирања и спровођења поступка јавног
надметања или прикупљања понуда за давање у
закуп (привремени и трајни) или отуђење земљишта
у јавној својини општине, у складу са Законом и
одлукама Скупштине општине, отуђења и давања у
закуп (привремени и трајни) земљишта у јавној
својини општине, по спроведеном поступку јавног
надметања или прикупљања понуда, у складу са
Законом и одлукама Скупштине општине; давања у
закуп (привремени и трајни) или отуђења земљишта
у јавној својини општине непосредном погодбом, у
складу са Законом и одлукама Скупштине општине,
припрема нацрте уговора о давању у закуп објеката
или отуђења земљишта у јавној својини општине.

24. обавља послове везане за поступање са
трајно одузетим и уклоњеним предметима у
поступку инспекцијског надзора, осносно спроводи
продају трајно одузетих возила у складу са Законом,
припрема акта из области поступања са одузетим или
уклоњеним предметима, обавља стручно-оперативне
и административне послове и припрема
документацију за процену и јавну продају предмета
одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског
надзора у складу са законом и одлукама органа
општине;

25. планирања и спровођења поступка давања
у закуп и издавање дозвола за заузеће јавних
површина, обаља послове постављања и уклањања
мањих монтажних објеката на површинама јавне
намене;

26. Води евиденције и прати реализацију
закључених уговора о отуђењу и давању у закуп
земљишта у јавној својини општине и предузимање
радњи ради извршења уговора, у складу са Законом и
одлукама Скупштине општине;

27. Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних непогода из свог
делокруга, по налогу општинског Штаба за ванредне
ситуације и Одељења општинске упрве које је
надлежно за координацију послова и активности у
ванредним ситуацијама;

28. Врши и друге управне, стручне,
аналитичке и административне послове за потребе
државних органа и органа општине.

29. послове у вези успостављања и
одржавања јединствене евиденције о
непокретностима у својини општине, доставља
прописане извештаје у вези са имовином надлежним
органима;

30. Припрема и предлаже акта о прибављању,

коришћењу, управљању и располагању земљиштем и
другим непокретним стварима у јавној својини
општине, које доноси Скупштина општине,
председник и општинско веће;

31. Води информациону основу о
непокретностима у својини општине, стара се о
упису непокретности у јавној својини општине и
правима на њима у јавне евиденције непокретности;

32. Израђује програме уређивања,
прибављања и отуђења грађевинског земљишта и
прати његову реализацију;

33. Израђује сва потребна акта у поступцима
прибављања непокретности у складу са Законом,
отуђења непокретности у складу са Закономи и
давања непокретности на коришћење, односно у
закуп у складу са Законом;

34. Послове идентификације и евиденције
имовине општине и ажурирања насталих промена,
као и достављања изјашњења општинском
правобранилаштву у поступцима давања сагласности
ради изградње, легализације, реституције и другим у
предметима где се као сукорисник , односно
корисник, појављује општина;

35. Обавља послове прибављања, управљања
и располагања уделима у имовини правних лица;

36. Надзора, управљања, коришћења, очувања
и увећања имовине општине, подношења захтева за
издавање локацијских услова , грађевинске и
употребне дозволе за све објекте у којима се као
инвеститор или суинвеститор појављује општина,
односно за све објекте који се граде на земљишту
које је у јавној својини општине, осим захтева који су
у овој области у надлежности јавних и јавно
комуналних предузећа;

37. Евиденције обрачуна и достава исправа
ради наплате закупнине за пословни простор,
утврђивања откупне цене стана и накнаде за
коришћење, односно закуп пословног простора;

38. Обрачуна књиговодствене вредности и
утврђивања амортизације за стамбени и пословни
простор којим управља општина;

39. Контроле коришћења пословног и
стамбеног простора којим располаже општина, као и
утврђивања висине накнаде за коришћење пословног
простора,

40. надзора над коришћењем имовине
општине;

41. припремање услова (конверзија
земљишта, геодетско обележавање и прибављање
друге потребне документације за јавног надметања
или прикупљања понуда за давање у закуп
(привремени и трајни) или отуђење земљишта у
јавној својини општине, у складу са Законом и
одлукама Скупштине општине,

42. планирања и спровођења поступка јавног
надметања или прикупљања понуда за давање у
закуп (привремени и трајни) или отуђење земљишта
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у јавној својини општине, у складу са Законом и
одлукама Скупштине општине, отуђења и давања у
закуп (привремени и трајни) земљишта у јавној
својини општине, по спроведеном поступку јавног
надметања или прикупљања понуда, у складу са
Законом и одлукама Скупштине општине; давања у
закуп (привремени и трајни) или отуђења земљишта
у јавној својини општине непосредном погодбом, у
складу са Законом и одлукама Скупштине општине,
закључивања уговора о давању у закуп (привремени
и трајни) или отуђења земљишта у јавној својини
општине.

43. планирања и спровођења поступка давања
у закуп и издавање дозвола за заузеће јавних
површина, обаља послове постављања и уклањања
мањих монтажних објеката на површинама јавне
намене;

44. Води евиденције и прати реализацију
закључених уговора о отуђењу и давању у закуп
земљишта у јавној својини општине и предузимање
радњи ради извршења уговора, у складу са Законом и
одлукама Скупштине општине;

45. Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних непогода из свог
делокруга, по налогу општинског Штаба за ванредне
ситуације и Одељења општинске упрве које је
надлежно за координацију послова и активности у
ванредним ситуацијама;

46. Припрема у име и за рачиун општине и
њених органа нацрте уговора и друге потребне
документације у области јавног приватног
партнертсва и нацрте одлука и уговора у вези са
онбављањем комуналним делатности.

47. Врши и друге управне, стручне,
аналитичке и административне послове за потребе
државних органа и органа општине.

Члан 5.
У члану 27. Уместо Управе за инвестиције и

управљање имовином утврђује се назив управе који
гласи, Управа за инвестиције и одрживи развој. У
истом члану брише се одељње за управљање
имовином.

У тачки 3. Истог члана уместо одељења за
заштиту животне средине и пољопривреду утврђује
се назив, Одељење за одрживи развој.

Члан 6.
У Одлуци у члану 28 тачка 7. 8. и 9. се бришу

а тачка 10. постаје тачка 7.

Члан 7.
У Одлуци члан 29 се брише.

Члан 8.
У члану 30. уместо одељења за заштиту

животне средине и пољопривреду утврђује се назив

који гласи „одељење за одрживи за развој“. У члану
30. иза тачке 13. додају се тачке 14. и 15. које гласе

14.стручне, управно-правне, нормативно-
правне, и административно-техничке послове у вези
са управљањем имовином која је у јавној својини
општине у области стамбених односа»

15.Припрема нацрте одлука за Скупштину у
вези одржавања стамбених зграда, води регистар
стамбених зграда, пружа стручну помоћ, при избору
управника стамбених зграда, врши попис и
евидентирање стамбених зграда и друге послове у
вези спровођења Закона о становања и одржавања
стамбених зграда

Члан 9.
Мења се члан 35. и то уместо Управе за

инвестиције и управљање имовином сада стоји
Управе за инвестиције и одрживи развој.

Члан 10.
У Одлуци у члану 59. иза става 5 додаје се

став који гласи:
“Послови који су започети у Управи за урбанизам
финансије, скупштинске и опште послове или у
Управи за инвестиције и управљање имовином
окончаће се по одредбама ове Одлуке.''

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-122/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 20 Закона о јавној својини
(«Сл. гласник РС» бр. 72/2011 и 88/2013 и 105/14) и
члана 32. Статута Општине Параћин («Службени
лист општине Параћин» бр. 13/2008, 12/12, 13/12,
17/13, 17/14 и 25/16), Скупштина општине Параћин,
на седници одржаној 29.05.2017. године, донела је

О Д Л У К У
о давању на коришћење просторија ЈП Дирекцији

за изградњу општине Параћин

Члан 1.
Овом Одлуком даје се, без накнаде, ЈП

Дирекцији за изградњу општине Параћин на
коришћење просторије, које се налазе  на кп.бр. 1830
у  пословно – стамбеној згради број 1 из лн. бр. 5437
КО Параћин град,у ул. Мајора Марка бр. 3/А посебни
део  приземља чија је површина 169 м2, уписана на
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Општину Параћин.

Члан 2.
ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин

из Параћина преузима на коришћење наведене
просторије из члана 1 ове Одлуке и постаје
одговорна за текуће одржавање, поправке и
функционално коришћење према намени за које се
просторије дају на коришћење, као и измиривање
свих доспелих обавеза.

Члан 3.
ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин

из Параћина нема право располагања, отуђења,
стављања хипотеке или другог терета, као ни давања
у закуп објеката наведених у члану 1 ове Одлуке.

Члан 4.
Просторије из члана 1 ове Одлуке са

земљиштем на коме се исте налазе се не могу
уписати на корисника код надлежне службе РГЗ -
Службе за катастар непокретности  Параћин.

Члан 5.
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у «Службеном листу Општине
Параћин».

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин,
преузима на коришћење просторије из члана 1 ове
Одлуке по ступању на снагу исте.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да

важи Одлука о давању на коришћење просторија ЈП
Дирекцији за изградњу општине Параћин («Сл. лист
Општине Параћин бр. 6/2014»).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-9/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 20 Закона о јавној својини
(«Сл. гласник РС» бр. 72/2011 и 88/2013 и 105/14) и
члана 32. Статута Општине Параћин («Службени
лист општине Параћин» бр. 13/2008, 12/12, 13/12,
17/13, 17/14 и 25/16), Скупштина општине Параћин,
на седници одржаној 29.05.2017. године, донела је

О Д Л У К У
о давању на коришћење просторија Управи за
инвестиције и управљање имовином општине

Параћин

Члан 1.
Овом Одлуком даје се, без накнаде,  Управи

за инвестиције и управљање имовином општине
Параћин,  на коришћење просторије, које се налазе
на кп.бр. 1830 у згради број 2, из лн. бр. 5437 КО
Параћин град,у ул. Владике Николаја  Велимировића
бр. 1.  посебни део  приземља чија је површина 124
м2, уписана на  Општину Параћин.

Члан 2.
Управа за инвестиције и управљање

имовином општине Параћин из Параћина преузима
на коришћење наведене просторије из члана 1 ове
Одлуке и постаје одговорна за текуће одржавање,
поправке и функционално коришћење према намени
за које се просторије дају на коришћење, као и
измиривање свих доспелих обавеза.

Члан 3.
Управа за инвестиције и управљање

имовином општине Параћин из Параћина нема право
располагања, отуђења, стављања хипотеке или
другог терета, као ни давања у закуп објеката
наведених у члану 1 ове Одлуке.

Члан 4.
Просторије из члана 1 ове Одлуке са

земљиштем на коме се исте налазе се не могу
уписати на корисника код надлежне службе РГЗ -
Службе за катастар непокретности  Параћин.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у «Службеном листу Општине
Параћин».

Управа за инвестиције и управљање
имовином општине Параћин, преузима на
коришћење просторије из члана 1 ове Одлуке по
ступању на снагу исте.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-10/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 1. и 4. и 13. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94,
79/05 - др. закон, 81/05 - др. закон и 83/05 - испр. др.
закона), чл. 22. и 23. став 1. и члана 26. Закона о
култури ("Службени гласник РС", број 72/09,13/16 и
30/16-испр.) 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, на седници одржаној 29.05.2017.
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године донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома

омладине ''Параћин''

Члан 1.
У члану 4. после става 2. додаје се став 3.

који гласи:

''Установа обавља и друге делатности:
59.14 – Делатност приказивања кинематографских
дела.''

Члан 2.
У члану 20. Одлуке о оснивању Дома

омладине ''Параћин'' (''Службени лист општине
Параћин'', број: 21/16) мења се став 4. и став 5. тако
да исти сада гласе:

''Надзорни одбор установе има 5 чланова од којих су
3 представника локалне самоуправе  и 2
представника запослених у установи који се именују
на предлог репрезентативног синдиката установе, а
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на
предлог већине запослених.
Састав надзорног одбора треба да обезбеди
заступљеност од најмање 30% представника мање
заступљеног пола.Председник и чланови Надзорног
одбора именују се на период од четири године и могу
бити именовани највише два пута.''

Члан 3.
Управни одбор установе ускладиће Статут

установе у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-123/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32. тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
29.05.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Туристичке организације општине

Параћин

Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Статута Туристичке организације општине Параћин
број 304-I који је донео Управни одбор Туристичке
организације општине Параћин на седници одржаној
26.05.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-35/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 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 (“Службени лист општине Параћин”
број 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 на седници одржаној 29.05.2017.
године, донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о постављању објеката привременог карактера
оптичких каблова на стубовима јавне расвете и
подземним каналима и цевима који су у својини

општине Параћин

Члан 1.
Одобрава се постављање објеката

привременог карактера оптичких каблова на
стубовима јавне расвете у улицама: Томе
Живановића 36 стуба , Стефана Лазаревића 11 стуба,
Немањиној 25  стуба, Мајора Марка  4  стуба ,
Видовдансков 9  стуба, Мајора Гавриловића 9 стуба,
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, укупно 136 стубoва и
подземним каналима и цевима у  улици  Краља
Петра I Карађорђевића у дужини од 380 метра који
су у јавној својини општине Параћин, EXE NET DOO
NIŠ Цара Душана 85 18000 Ниш, као најповољнијем
понуђачу.
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Члан 2.
Постављање објеката из става 1.овог решења

се одобрава на период од 10 година

Члан 3.
EXE NET DOO NIŠ Цара Душана 85 18000

Ниш, као најповољнији понуђач може постављати
оптичке каблове на објектима из става 1. овог
Решења по закључењу уговора који представља
правни основ решених имовинских односа за
добијање Решења по члану 145. Закона о планирању
и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009,
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013
и 132/2014).

Члан 4.
Овлашћује се председник општине Параћин

да потпише уговор са најповољнијим понуђачем а
реализацију уговора у погледу плаћања обавеза
вршиће рачуноводствена служба Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове.

Члан 5.
Ово Решење се доставља најповољнијем

понуђачу, Службеном листу општине Параћин и
архиви.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са Одлуком о остављању објеката

привременог карактера на објектима у својини
општине и објеката на којима право коришћења
имају јавна предузећа установе и месне заједнице
(“Службени лист општине Параћин” број 4/2014 и
5/2017), Комисија коју је именовала Скупштина
општине Параћин дана 27.04.2017. године, расписала
је јавни оглас и спровела поступак прикупљања
писмених понуда.

На расписани јавни оглас најповољнији
понуђач је EXE NET DOO NIŠ Цара Душана 85
18000 Ниш, те Скупштина општине Параћин доноси
Решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-26/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 22. Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа (''Службени лист општине
Параћин'' бр.2/13) и 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 29.05.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку Надзорног

одбора Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин о усвајању

Ценовника услуга Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног

одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин о усвајању Ценовника услуга
Јавног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин за 2017. годину бр. 305-11/2017
од 17.03.2017. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-725/2017-II од 29.05.2017. 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 29.05.2017. године, донела је

O Д Л У К У

I
Усваја се Извештај о раду са финансијским

извештајем Удружења предузетника, власника и
закупаца некретнина зоне унапређеног пословања
БИД Зоне ''Корзо'' Параћин, за 2016. годину који је
усвојила Скупштина Удружења предузетника,
власника и закупаца некретнина зоне унапређеног
пословања БИД Зоне ''Корзо'' Параћин на седници
одржаној 05.05.2017.године, број:114.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-722/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/14) и члана 32. тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/1, 17/13, 1714 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 29.05.2017. године, константовала је и
донела

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  дужности  вршиоца дужности
директора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин у Параћину

I
Утврђује се престанак функције вршиоца

дужности  директора Јавног  предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин у  Параћину Александра
Милојковића из Параћина, због именовања на
функцију директора овог јавног предузећа .

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-127/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС '', број
129/07, 83/14 др. закон и 101/16 др. закон), члана 24.
и члана 41. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'' бр.15/16), члана 32. тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16)
и члана 37. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта
Дирекција за изградњу општине Параћин
("Службени лист општине Параћин'' бр. 28/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 29.05.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног предузећа

Дирекција за изградњу општине Параћин у
Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СE Александар Милојковић из

Параћина, дипломирани машински инжењер, за
директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин у Параћину, на период од 4
(четири) године.

II
Именовани је дужан да ступи на рад у року од

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

III
Решење о именовању директора је коначно.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику

Републике Србије ''и у ''Службеном листу општине
Параћин'' и интернет страници Општине Параћин.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Параћин донела је

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр
3/17) и Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр
3/17).

На наведени оглас за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Параћин
благовремено је поднео пријаву Александар
Милојковић из Параћина, дипл. машински инжењер,
број пријаве 02-82/2017-II, од 05.04.2017. године, а
исти је конкурисао за директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Параћин у
Параћину. Комисија је разматрајући пристигле
пријаве и достављену документацију константовала
да је пријава Александра Милојковића благовремена
и потпуна, те је спровела усмену проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата који су
учестовали у изборном поступку.

Поред оцене на усмене одговоре Комисија је
оцењивала кандидате у складу са Уредбом и то
стручну оспособљеност кандидата стечну високим
образовањем, стручну оспособљеност кандидата
стечену укупним радним искуством на пословима на
којима се захтева високо образовање, стручну
оспособљеност кандидата стечену радним искуством
на пословима који су повезани са пословима јавних
предузећа, стручну оспособљеност кандадата
стечену радним искуством које кандидат има у
организовању и вођењу послова. Такође је извршена
провера знања страног језика, познавања рада на
рачунару и провера вештина комуникације у
међуљудским односима.

Након оцењивања у складу са Законом о
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа Комисија је
саставила ранг листу кандидата за избор директора и
доставила је Општинском већу општине Параћин.
Кандидат Александар Милојковић добио је укупно
32 бода (просечна оцена је 2,91).
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Општинско веће Општине Параћин у складу
са Законом о јавним предузећима доставило је
оснивачу, Скупштини општине Параћин предлог за
именовање Александра Милојковића за директора
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине
Параћин у Параћину.

На основу напред наведеног донето је
решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-119/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/14), члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08,12/12,
13/1, 17/13,  1714 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
29.05.2017. године, константовала је и донела

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним

простором ''Пословни центар Параћин'' у
Параћину

I
Утврђује се престанак функције вршиоца

дужности директора Јавног предузећа за коришћење
и управљање пословним простором ''Пословни
центар Параћин'' у Параћину Слободана Танића из
Параћина, због именовања на функцију директора
овог јавног предузећа .

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-125/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14 др. закон и 101/16 др. закон), члана 24.
и члана 41. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'' бр.15/16), члана 32. тачка 9. Статута
општине Параћин (Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16)

и члана 37. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта
Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором „Пословни центар Параћин“,
Параћин ("Службени лист општине Параћин'' бр.
31/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 29.05.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног предузећа за

коришћење и управљање пословним простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СE Слободан Танић из Параћина,

дипломирани инжењер електронике, за директора
Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором ''Пословни центар Параћин'' у
Параћину , на период од 4 (четири) године.

II
Именовани је дужан да ступи на рад у року од

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

III
Решење о именовању директора је коначно.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику

Републике Србије ''и у ''Службеном листу општине
Параћин'' и интернет страници Општине Параћин.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Параћин донела је

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр
3/17) и Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач Општина
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр
3/17).

На наведени оглас за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Параћин
благовремено је поднео пријаву Слободан Танић из
Параћина, дипломирани инжењер електронике, број
пријаве 02-79/2017-II, од 04.04.2017. године, а исти је
конкурисао за директора Јавног предузећа за
коришћење и управљање пословним простором
''Пословни центар Параћин'' у Параћину. Комисија је
разматрајући пристигле пријаве и достављену
документацију константовала да је пријава
Слободана Танића благовремена и потпуна, те је
спровела усмену проверу стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата који су учестовали у
изборном поступку.

Поред оцене на усмене одговоре  Комисија је
оцењивала кандидате у складу са Уредбом и то
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стручну оспособљеност кандидата стечну високим
образовањем, стручну оспособљеност кандидата
стечену укупним радним искуством на пословима на
којима се захтева високо образовање, стручну
оспособљеност кандидата стечену радним искуством
на пословима који су повезани са пословима јавних
предузећа, стручну оспособљеност кандадата
стечену радним искуством које кандидат има у
организовању и вођењу послова. Такође је извршена
провера знања страног језика, познавања рада на
рачунару и провера вештина комуникације у
међуљудским односима.

Након оцењивања у складу са Законом о
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа Комисија је
саставила ранг листу кандидата за избор директора и
доставила је Општинском већу општине Параћин.
Кандидат Слободан Танић добио је укупно 32 бода
(просечна оцена је 2,91).

Општинско веће Општине Параћин у складу
са Законом о јавним предузећима доставило је
оснивачу, Скупштини општине Параћин предлог за
именовање Слободана Танића за директора Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним
простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину.

На основу напред наведеног донето је
решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-120/2017-II од 29.05.2017. 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 29.05. 2017. године, донела је

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

одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' у
Поповцу

1. Разрешава се члан Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Поповцу,
представник локалне самоуправе, због поднете
оставке и то:

-Данијел Нагулић из Параћина.

            2. Именује се члан Школског одбора Основне

школе''Бранко Радичевић'' у Поповцу, представник
локалне самоуправе и то:

- Милановић  Александар, из Параћина, улица
Поенкарова број 50.

3. Изборни период именованог из тачке 2.
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' у
Поповцу.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-92/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94), 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 19. Одлуке о оснивању Туристичке
опрагнизације општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.3/08 и 21/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
29.05.2017. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника

Надзорног одбора Туристичке организације
општине Параћин

1.РАЗРЕШАВА СЕ  председник Надзорног
одбора Туристичке организације општине Параћин,
представник локалне самоуправе и то:

-Лидија Марковић.

2.ИМЕНУЈЕ СЕ председник Надзорног
одбора Туристичке организације општине Параћин,
представник  локалне самоуправе и то:

-Снежана Шапић из Доње Мутнице.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-111/2017-II од 29.05.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/14), члана 16. Одлуке оснивању
Туристичке организације општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин''бр.3/2008), чл.
15. Статута Туристичке организације општине
Параћин број 05/2008 и члана 32. тачка 9. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин''бр.13/08, 12/12, 13/1, 17/13, 1714 и 25/16)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 29.05.2017. године, константовала је и
донела

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности вршиоца дужности

директора Туристичке организације општине
Параћин

I
Аљоша Глигоријевић из Параћина разрешава

се дужности вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Параћин.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-124/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''службени гласник РС'' бр.
129/07 и 83/14) и члана 32. тачка 9. 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 29.05.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Параћин

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Глигоријевић Аљоша,

дипломирани филолог из Параћина за вршиоца
дужности директора Туристичке организације
општине Параћин до именовања директора

Туристичке организације, а најдуже годину дана,
почев од 30.05.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-112/2017-II од 29.05.2017. 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
29.05.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Савета за месне заједнице

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за месне

заједнице Скупштине општине Параћин и то:

-Драгослав Јанковић , члан.

II
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-96/2017-II од 29.05.2017. 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), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
29.05.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Комисијe за давање назива улица и

тргова

I
РАЗРЕШАВА СЕ Комисијe за давање назива

улица и тргова и то:
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1. Томислав Стојадиновић из Параћина
и чланови:
2. др Предраг Томковић из Параћина
3. Десимир Николић, из Параћина
4. Љубиша Рајић из Главице
5. Драган Жикић,  из Параћина
6. Милан Илић, из Параћина
7. Зоран Петровић, из Параћина

II
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-126/2017-II од 29.05.2017. 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) и члана 3. Одлуке о
поступку утврђивања назива улица и тргова у
општини Параћин ''ОСГ'', бр. 6/04), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
29.05.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисијe за давање назива улица и

тргова

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисијa за давање назива

улица и тргова  и то:
1. Томислав Стојадиновић, председник,
2. Перица Миленовић, члан,
3. Бранко Петровић, члан,
4. Јасмина Ристић, члан
5. Драгослав Јанковић из Лебине, члан.

II
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-95/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу 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), a у вези са

Стратегијом подстицања рађања Владе РС број 56-
8830/2007-3 од 2008. године.

Скупштина општине Параћин на седници
одржаној 29.05.2017. године, донела јe

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Савета за популациону политику

Општине Параћин

I
Образује се Савет за популациону политику

Општине Параћин, за спровођење популационе
политике, односно праћење развитка становништва у
саставу:

1. за председника: Биљана Миловановић,
представница  локалне самоуправе,
чланови Комисије:

2. Жаклина Вељковић, испред Дома здравља
у Параћину

3. Бојана Радисављевић,  испред Центра за
социјални рад ''Параћин''

4. Александра Обрадовић, испред ОШ
„Бранко Крсмановић“ у Доњој Мутници,

5. Снежана Дачић, испред Гимнизије у
Параћину,

6. Марина Јовановић, испред Предшколске
установе ''Бамби'' у Параћину

7. Алексина Ђорђевић, испред Одсека за
информисање.

II
Савет за популациону политику Општине

Параћин се образује као стручно саветодавно тело
Скупштине општине Параћин, са задатком праћења
развитка становништва као и предлагања и
евалуације спровођења мере популационе политике у
локалној самоуправи.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-121/2017-II од 29.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

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),
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 28.04.2017. 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 Ревидираног
предлога годишњег програма за 2017. годину
Пливачког клуба ''Делта'' Параћин бр.06-105/2017-I
од 28.04.2017. године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-106/2017-III од 28.04.2017. 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 28.04.2017. 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 Рукометног клуба
''Параћин'' бр.06-105/2017-I од 28.04.2017. године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-106/2017-III од 28.04.2017. 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 28.04.2017. 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 завршних
извештаја о реализацији програма за 2016.годину за
Пливачки ватерполо клуб ''Параћин'', Женски
рукометни клуб ''Параћин'' и Спортски савез
општине Параћин бр.06-105/2017-I од 28.04.2017.
године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-106/2017-III од 28.04.2017. 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
28.04.2017. 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 Ревидираног
предлога годишњег програма за 2017. годину
Рукометног клуба ''Параћин'' у Параћину и
Одбојкашког клуба ''Борац'' у Параћину бр. 06-
94/2017-I од 19.04.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-106/2017-III од 28.04.2017. 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
28.04.2017. 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. 06-94/2017-I од 19.04.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-106/2017-III од 28.04.2017. 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, 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. 400-629/2017-V-01 од 26.04.2017.
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 – ОШ
''Момчило Поповић Озрен'' Параћин, средства у
укупном износу од 142.000,00 динара на име: -
додатних средстава за трошкова рада волонтера за
помоћ ученицима са сметњама у развоју (100.000
динара); трошкова репрезентације (20.000 динара) и
средстава за такмичење ученика (22.000 динара).

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 463100 Текући трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 98.077.000 динара (трошак 423 Услуге по
уговору, 17.130.000 динара; трошак 472 Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, 3.042.000), а у делу
који се односи на ОШ ''Момчило Поповић Озрен''
Параћин, програмска активност 2002-0001,
апропријација за економску класификацију 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, износи
11.582.000 динара (трошак 423 Услуге по уговору,
3.120.000 динара; трошак 472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, 472.000).

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 ''Момчило Поповић Озрен'' Параћин,

обратила се Председнику општине захтевом бр. 370
од 24.04.2017. године, којим тражи додатна средства
у износу од 142.000,00 динара на име: - додатних
средстава за трошкова рада волонтера за помоћ
ученицима са сметњама у развоју (100.000 динара);
трошкова репрезентације (20.000 динара) и средстава
за такмичење ученика (22.000 динара).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
629/2017-V-01 од 26.04.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-617/2017-I од 28.04.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон) и
члана 44. и 81.став 2. Статута општине Параћин
(‘’Службени лист општине Параћин’’, број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 10. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист општине Параћин’’ бр.31/2016),
Председник општине Параћин, донео јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Крежбинац'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Крежбинац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.04.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-636/2017-I од 28.04.2017. 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. 400-638/2017-V-01 од 28.04.2017. 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 1.400.000,00 динара на
име: - исплате радника ангажованих по основу
уговора о привременим и повременим пословима, а
за потребе припреме документације за озакоњење
објеката (за период април - јун).

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 14.750.000
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. 403-1-173/2017- 08 од 28.04.2017.
године, којим тражи додатна средства у износу од од
1.400.000,00 динара на име: - исплате радника
ангажованих по основу уговора о привременим и
повременим пословима, а за потребе припреме
документације за озакоњење објеката (за период
април - јун).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове, бр. 400-
638/2017-V-01 од 28.04.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-635/2017-I од 28.04.2017. 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 37.
Одлуке о организацији општинских управа општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број:



29.05.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.7_  _91

28/2016), Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној дана 12.05.2017.године, донело је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И

УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

I
ПОСТАВЉА СЕ ГОРАН МИЛОЈЕВИЋ,

дипломирани економиста из Дреновца, општина
Параћин на положај заменика начелника Управе за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин, на период од 5 (пет) година, почев од
12.05.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-117/2017-III од 12.05.2017. 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. 400-671/2017-V-01 од 12.05.2017. 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 100.000,00 динара на име: - трошкова услуга
информисања (објављивање јавних набавки у
''Службеном гласнику РС'').

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 423000 Услуге по уговору,
тако да план средстава ове апропријације за 2017.
годину износи 3.260.000 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. - од
10.05.2017.године, да се Управи за за инвестиције и
управљање имовином одобре додатна средства у
износу од од 100.000,00 динара на име: - трошкова
услуга информисања (објављивање јавних набавки у
''Службеном гласнику РС'').

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-671/2017-V-01 од 12.05.2017.
године, донета је одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-662/2017-I од 15.05.2017. 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. 400-670/2017-V-01 од
12.05.2017.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 –
Економско-трговинској школи Параћин, средства
у укупном износу од 184.900,00 динара на име: -



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.7 ____ ____ _  29.05.2017.92

опремање кабинета за послове Туристичког
техничара и Службеника у банкарству и осигурању, а
у циљу прихватања донације у опреми од стране
компаније CRH (32 компјутера и 2 штампача).

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 463200 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан
план средстава ове апропријације за 2017. годину
(извор финансирања 01) износи 364.900 динара
(трошак 512 машине и опрема, 254.900 динара), а у
делу који се односи на главу 5.44 Економско-
трговинска школа Параћин, апропријација за
економску класификацију 4632 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, износи 284.900
динара (трошак 512 машине и опрема, 254.900
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
Економско-трговинска школа Параћин,

обратила се Председнику општине захтевом бр. 308
од 11.05.2017. године, којим тражи додатна средства
у износу 184.900,00 динара на име: - опремање
кабинета за послове Туристичког техничара и
Службеника у банкарству и осигурању, а у циљу
прихватања донације у опреми од стране компаније
CRH (32 компјутера и 2 штампача).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр.400-
670/2017-V-01 од 12.05.2017. године, донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-665/2017-I од 12.05.2017. 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 17.05.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
1. 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 ФК ''Јединство''
Ратаре бр. 06-111/2017-I од 15.05.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-114/2017-III од 17.05.2017. 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 17.05.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева за
одобравање додатних финансијских средстава Карате
клубу ''Црница'' Параћин за одлазак на Балканијаду у
Турској бр. 06-111/2017-I од 15.05.2017.године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-114/2017-III од 17.05.2017. године

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

________________________________
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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 17.05.2017. године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираних
предлога годишњих програма за 2017.годину бр. 06-
111/2017-I од 15.05.2017.године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-114/2017-III од 17.05.2017. 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 25.05.2017. 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 неодобравању додатних
финансијских средстава у току трајања Годишњег
програма клуба ОШК ''Параћин'' у Параћину бр. 06-
123/2017-I од 24.05.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-125/2017-III од 25.05.2017. 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
25.05.2017. 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 неодобравању додатних
финансијских средстава у току трајања Годишњег
програма клуба Карате клуба ''Црница'' у Параћину
бр. 06-123/2017-I од 24.05.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-125/2017-III од 25.05.2017. 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 25.05.2017. 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 Ревидираних
предлога годишњих програма за 2017. годину
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бр. 06-123/2017-I од 24.05.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-125/2017-III од 25.05.2017. године

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