
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 9

Година 13 30.06.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 46. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'' бр.129/07, 34/10),
Скупштина општине Параћин, на седници, одржаној
30.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању престанка мандата одборнику у

Скупштини општине Параћин

I
Утврђује се да је Владану Димитријевићу из

Параћина, престао мандат одборника у Скупштини
општине Параћин, због поднете оставке на мандат
одборника.

II
Против ове Одлуке може се изјавити жалба

суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

III
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-135/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник Рeпублике Србије'' бр.
129/07 и  54/2011), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.06.2017. године
донела је

О Д Л У К У

I
Потврђује се мандат одборника са изборне

листе број 1-''САША ПАУНОВИЋ-СИГУРНО
НАПРЕД ЗА ПАРАЋИН'' - Заједно за Србију-Нова
Странка-Либерално демократска Партија-
Демократска странка,

- Бојана Радивојевића  из  Забреге,  редни број 22 на
изборној листи.

II
Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу

општине Параћин''
III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду року од 48 часова од дана доношења
Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 013-86/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 63. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и чл. 13.
став 1. тачка 3. и 32. став 1. тачка 2. Статута општине
Параћин (''Општински службени гласник'', бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), а на предлог
Општинског већа, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 30.06.2017. године,
донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о буџету општине

Параћин за 2017. годину – први ребаланс

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Параћин за 2017.

годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
31/2016), у даљем тексту: Одлука, члан 1. мења се и
гласи:

 ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Параћин за 2017. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
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Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:

''Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
109.313.928 динара и финансирање отплате дуга у
износу од 17.000.000 динара обезбедиће се из
неутрошених средстава из предходних година у
износу од 26.313.928 динара и средстава од
задуживања код домаћих кредитора у износу од
100.000.000 динара.''

Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

''Приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине, буџета општине, у укупном износу од
1.330.000.000 динара, сопствени приходи буџетских
корисника у укупном износу од 56.203.010 динара,
пренета средства из предходних година у укупном
износу од 26.313.928 динара, као и примања од
задуживања у укупном износу од 100.000.000 динара,
по врстама, односно економским класификацијама,
утврђена су у следећем износима:
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Члан 4.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

''Расходи и издаци буџета, по основним наменама,
утврђени су у следећим износима:
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Члан 5.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

''Расходи и издаци из члана 4. ове Одлуке користе се
за следеће програме, програмске активности и
пројекте:
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Члан 6.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

''Планирани капитални издаци буџетских корисника

за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем
прегледу:
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Члан 7.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

''Средства текуће буџетске резерве планирају се у
буџету општине од 5.256.253 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за
непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису довољне.

Председник општине, на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије, доноси

одлуку о употреби текуће буџетске резерве.''

Члан 8.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:

''Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за
отплату главнице дуга, у износу од 1.512.518.938
динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и
то:
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Члан 9.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:

''Средства буџета у износу од 1.330.000.000 динара и

средства из осталих извора у износу од 182.516.938
динара, утврђени су и распоређени по програмској
класификацији, и то:
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Члан 10.
Члан 21. Одлуке мења се и гласи:

''Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017.
години посебним актима које доноси Председник
општине, а на основу спроведених конкурса и
слично, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 5 – Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове: глава
5.1, функција 090 социјална заштита, позиција 61,
економска класификација 472000 накнада за соц.
заштиту из буџета, за део апропријације у износу од
1.480.000 динара, а који се односи на студентску и
ученичку помоћ, накнаде за постдипломце и
ученике; функција 840 верске и остале услуге
заједнице, позиција 68, економска класификација 481
Дотације невладиним организацијама, за део
апропријације у износу од 14.050.000 динара, а који
се односи на: хуманитарне организације и удружења
грађана; традиционално верске организације;
функција 820 услуге културе, позиција 74,
економска класификација 424000  специјализоване
услуге (подстицај аматеризма и пројекти у
култури), у износу од 2.570.000 динара; функција 830
услуге емитовања и штампања, позиција 75,
економска класификација 423000  специјализоване
услуге по уговору, у износу од 11.500.000 динара;
функција 810 услуге рекреације и спорта, позиција
76, економска класификација 481000 Дотације
невладиним организацијама, у износу од 48.000.000
динара.''

Члан 11.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.
Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од наредног дана од
дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-823/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

О б р а з л о ж е њ е
Средина буџетске године је прилика да се,

после Завршног рачуна буџета за предходну годину и
Анализа реализације истог у првој половини текуће
године, сагледа могућност корекција постављених
планова како би се исти без већих проблема привели
реализацији до краја ове године.

Ово је истовремено и време да се преиспитају
неке позиције, после обављених процедура јавних
набавки, како би се евентуалне уштеде ''пребациле''
на неке новоуочене потребе или преоритете или
''допуниле'' неке од позиција са недостајућим
средствима.

Дакле, овај први ребаланс, наглашавамо
одмах на почетку, неће драматично изменити ништа
у већ зацртаним плановима и пројектима буџетких
корисника, већ ће истим само додатно унети већу
сигурност и извесност у раду.

Намера нам је била да још једном
''претресемо'' све буџетске позиције и пронађемо
евентуалне резерве уз преусмеравања истих унутар
самих финансијских планова директних и
индиректних буџетских корисника, као и између
њих. И одмах треба рећи да су скоро сви буџетски
корисници искористили ову шансу за мањим
корекцијама и предложили оне промене које својим
висинама не задиру у суштину постављених планова,
негде с краја предходне године.

Приликом рада на овом првом ребалансу
имали смо на уму и нова законска ограничења по
питању планирања висине буџетских прихода, која за
ову буџетску годину износе до 4,6% изнад прихода
остварених у предходној 2016. години. Делом због
бољег остварења прихода предходне године од
наших ондашњих процена, делом због намерне
опрезности, сада имамо нешто простора за додатно
увећање истог, па ћемо тај простор већим делом сада
искористити.
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Но, да видимо какав је наш предлог
интервенција на приходној страни буџета општине
Параћин за 2017. годину.

Најпре смо текуће приходе умањили за 16,5
милиона динара и исте пребацили Предшколској
установи ''Бамби'' као извор финансирања 07
донације од осталог нивоа власти. Није нам била
намера за добијањем додатног простора за увећањем
ових средстава. Овај наш ''потез'' резултат је
неиспуњеног обећања Министарства финансија о
примени ''бруто принципа буџета'' од 2017. године.
Сви они који су поверовали Министарству и следили

инструкције истог у планирању буџета, већ почетком
ове буџетске године нашли су се у проблему јер је
Министарство наставило да се понаша на ''стари
начин'' уз одлагања решавања овог питања у неком
наредном временском периоду. Ми смо приликом
планирања ових средстава иста већ изузимали од
масе текућих прихода тако да сада по овом основу не
добијамо неки нови додатни простор.

После сагледавања реализације приходне
стране буџета за првих пет месеци ове буџетске
године, предложили смо увећање неколико позиција
прихода у укупном износу од 26.500.000 динара. Ево
тог предлога (у динарима):

Са увећањем прихода буџета за 26.500.000
динара (уз истовремено ''превођење'' 16.500.000
динара на извор финансирања 07) сада су укупни
приходи и примања буџета, у односу на основну
одлуку, увећани за 10.000.000 динара и износе
1.330.000.000 динара (извор финансирања 01).

Ово увећање текућих прихода, у односу на
предходни план прихода и примања, износи 2,01%,
тако да слободно можемо закључити да нисмо

битније нарушили постављени план прихода и
примања.

Истовремено смо ставили у функцију и мање
''уштеде'' које смо пронашли унутар финансијских
планова буџетских корисника (после оправданих
мањих прерасподела). Дајемо и преглед средстава
изузетих из финансијских планова корисника које
смо ставили на располагању буџету:

Дакле, укупно нам је било на располагању
41.430.000 динара које смо могли додатно да
распоредимо по корисницима, уважавајући неке нове
моменте и нове потребе.

У наредном прегледу дајемо сва ''померања
навише'' уз још једно наглашавање да је, поред
додатних средстава прихода и примања (по свим

изворима финансирања), један део потребних
средстава ''повучен'' и са оних позиција на којима су
тендерима постигнуте уштеде или се одустало од
неких трошкова или издатака (уз већ поменуту
прерасподелу унутар финансијских планова
корисника).
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Не треба заборавити да смо овим ребалансом
укључили и сва она средства буџетских корисника
добијених и из осталих извора финансирања, па тако
сада наш буџет, по свим изворима финансирања
износи 1.512.516.938 динара. Подсећамо да смо
основном одлуком (из децембра 2016. године)
планирали буџет општине Параћин за 2017. годину у
укупном износу од 1.452.215.000 динара. Дакле,
овим ребалансом наш буџет је ''тежи'' за 60.301.938
динара (увећање извора финансирања 10.000.000
динара; увећање свих других извора финансирања
50.301.938 динара).

Но, да кратко прокоменатришемо ову
прерасподелу средстава између буџетских
корисника.

Одмах пада у очи да се издвајају неколико
групације расхода и издатака:

прво, изашли смо у сусрет највећем броју
буџетских корисника за додатним средствима
неопходним да се подмире увећани стални трошкови
(трошкови електричне енергије; трошкови грејања;
трошкови комуналних услуга и сл.). Овде се пре
свега изашло у сусрет захтевима основних школа као
и Месних заједница. Ту су и јубиларне награде,
додатни трошкови око такмичења ученика, превоз
радника и ученика и друго.

друго, удружења грађана и спортске
организације и удружења, уз информисање ''вуку''
већа средства , 5.550.000 динара (удружења 550.000;
спорт 3.000.000; информисање 2.000.000). Разлоге
треба тражити делом у новим ранговима такмичења
спортских клубова и сл.

треће, судске пресуде иницирале су нове
трошкове. Делом су ти трошкови надомештени
прерасподелом, а делом се овим ребалансом
обезбеђују додатна средства (500.000 камата по
пресуди за ''Рециклажни центар''; 5.250.000 динара по
пресуди СЗР ''Дугме'').

четврто, решавање неких крупнијих проблема
корисника насталих током ове године (куповине
котлова за школу у Доњој Мутници 450.000 динара и
Поповцу 1.800.000 динара; опремање Технолошке и
Економско-трговачке школе хидрантном опремом
530.000 динара).

пето, за трошкове комисија, накнаде
волонтера, привремени и повремени послови,
накнаде члановима управних и надзорних одбора и
сл. такође смо определили додатна средства.

пето, зараде и доприноси код једног броја
корисника (новоосновано Позориште ''Параћин
500.000 динара; СРЦ ''Јединство'' – прелазак радника
из СРЦ ''7. јули'' 500.000 динара; Дом здравља
2.570.000 динара).

шесто или шеста категорија трошкова су сви
остали трошкови и издаци. Ту треба поменути
средства за допуну већ распоређене текуће буџетске
резерве (2.330.923 динара), додатна средства за

суфинансирање пројекта комасације у Доњем видову
2.280.000 динара и др.

Дакле, овим ребалансом смо са 2,01%
увећаних прихода (26.500.000 динара) и додатних
средстава добијених прерасподелом између
буџетских корисника (14.930.000 динара) ''покрили''
све новонастале потребе, утврђене као приоритет у
овом тренутку. Истовремено смо омогућили свим
буџетским корисницима да преиспитају све своје
позиције у финансијским плановима и исте по
потреби коригују. Такође смо ребалансом
обухватили и све друге изворе финансирања и та
додатна средства распоредили у буџет општине
Параћин за 2017. годину.

Надамо се да ћемо после овог ребаланса
имати извесније и боље остварење постављених
планова свих буџетских корисника.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ

И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Одељење за финансије и буџет

________________________________

П Р В И   Р Е Б А Л А Н С
П   Р   О   Г   Р   А  М  А

ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПИТАЛНИХ
ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ

САМОУПРАВУ
ЗА 2017. годину

УВОД

Програм обухвата улагање у припрему и
изградњу објеката од значаја за локалну самоуправу.
Врсту и обим програмских задатака опредељује
планирани прилив буџетских средстава.
Преузете обавезе по уговорима из 2016. годину су
саставни део програма. Програм реализује
Општинска управа за инвестиције и управљање
имовином општине Параћин.
Комуналне делатности које су поверене општинским
одлукама јавним предузећима закључују се уговори
између Општинске управе за инвестиције и имовину
општине Параћин са надлежним јавним предузећима.

A. РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Ова тачка Програма подразумева:
-наставак изградње и опремања индустријске зоне,

-пратеће трошкове.
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Б. ИЗРАДА ПЛАНОВА

Ова тачка Програма подразумева:
-истраживање, анализе и студије,
-обезбеђење геодетских, геолошких и других подлога
и планова,
-израду планске и техничке документације,
-обезбеђење техничке контроле техничке
документације,
-обезбеђење разних врста услова и сагласности,
плаћање потребних такси, прибављање одобрења за
изградњу, пријављивање радова,

В. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Ова тачка Програма подразумева:

-праћење извођења радова,
-организација техничког прегледа изведених радова.

в.1.-Пројектовање, изградња и надзор над
канализацијом и водоводном мрежом и
атмосферском канализацијом
в.2.-Изградња нисконапонске ел.мреже у трафо-
станица
в.3.-Водопривредни објекти

в.4.-Објекти од јавног значаја
в.5.-Објекти од јавног значаја у месним заједницама
в.6.- Спортска инфраструктура у сеоским месним
заједницама

Г. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ И ОДРЖАВАЊЕ

Ова тачка програма подразумева:
-одржавање објеката комуналне инфраструктуре,
-одржавање јавних површина,
-одржавање атмосферске канализације,
-послови на одржавању јавне хигијене,
-послови на одржавању и уређењу зеленила,
-послови на одржвању јавне расвете.

Са надлежним Јавним предузећима а на
основу њихових програма о додељеним комуналним
делатностима закључиће се уговор о обиму, начину и
надзору над реализацијом усвојених програма од
стране оснивача. Ради боље реализације програма
уговором ће бити предвиђена уплата аванса уз
одговорајуће гаранције за повраћај истог.

Д. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ

Ова тачка подразумeва заједничко учешће са
министарствима, агенцијама и надлежним државним
институцијама на изградњи капиталних пројеката.
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПРВИМ РЕБАЛАНСОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА

1. Основни носилац  организације извршења
Програма је Општинска управа за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин у сарадњи
са  надлежним општинским службама по појединим
областима (Одељење за урбанизам и имовинко-
правне односе, Јавни правобранилац, орган управе и
др.)

2. Општинска управа за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин на основу
Првог ребаланса Програма припреме и изградње
капиталних објеката од значаја за локалну
самоуправу доноси план јавних набавки и динамички
план као и сву потребну документацију у складу са
важећим прописима.

3. Радови на припреми, опремању и изградњи
објеката који нису обухваћени  овим Програмом,
могу се изводити под условом да финансирање истих
не утиче на извршење радова утврђених овим
Програмом за 2017. годину, и да се за финансирање
обезбеде средства у буџету.

4. Обавезе по овом Програму могу се
преузети само до износа планираних и остварених
средстава за поједине намене предвиђене
Програмом.

5. У случају да за реализацију појединих
позиција из Програма не буду искоришћена
планирана средства део тих средстава може се
преусмерити на друге позиције из Програма, а у

оквиру исте економске класификације, а за које су
планирана средства недовољна.

6. Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.

7. О извршењу Општинска управа за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин ће према потреби извештавати надлежне
органе, а по истеку године поднети извештај
Скупштини општине.

8. Првим ребалансом извшено је умањење
програма у износу од 2.792.000,00 динара а уштеде
су остварене на позицијама где су спроведени
поступци јавних набавки и где су уговорени послови
окончани.

9. Овај Програм примењује се од дана
усвајања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-771/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

П Р В И   Р Е Б А Л А Н С
П   Р   О   Г   Р   А  М  А

изградње, реконструкције и одржавања јавних
путева за 2017. годину
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Увод

У складу са Законом о јавним путевима  и
Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима
и улицама на територији општине Параћин,
Општинска управа за инвестиције и управљање
имовином општине Параћин потписује уговор са
надлежним јавним предузећем коме је одлуком
скупштине општине Параћин поверено управљање
општинским путевима и улицама на територији
општине Параћин. Спровођење пројектовања и
изградње улица и путева на територији општине
Параћин спроводи Општинска управа за инвестиције
и управљање имовином општине Параћин, а на
основу овог Програма.

За послове управљања јавним

паркиралиштима Општинска управа за инвестиције и
управљање имовином општине Параћин потписује
уговор са надлежним јавним предузећем коме је
одлуком скупштине општине Параћин поверено
управљање јавним паркиралиштима на територији
општине Параћин.

Ради боље реализације програма уговором ће
бити предвиђена уплата аванса уз одговорајуће
гаранције за повраћај истог.

Програмом за 2017.год. планирана су улагања
на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији
постојеће мреже путева, припреми за изградњу нових
путних праваца, као и остали видови улагања у циљу
очувања и развоја путне мреже, побољшању
квалитета и безбедности саобраћаја, очувању
животне средине.
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1.Радови на припреми, реконструкцији и
изградњи путева и објеката који нису обухваћени
овим Програмом, могу се изводити под условом да
финансирање истих не утиче на извршење радова
утврђених овим Програмом за 2017. годину, у складу
са Законом.

2.Обавезе по овом Програму могу се преузети
само до износа планираних и остварених средстава
за поједине намене предвиђене Програмом.

3.У случају да за реализацију појединих
позиција из Прогrама не буду искоришћена
планирана средства део тих средстава може се
преусмерити на друге позиције из Програма, а у
оквиру исте економске класификације, а за које су
планирана средства недовољна у складу са Законом.

4.Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.

5.Део програма - унапређење безбедности
саобраћаја реализује се по усвојеном програму савета
Програм коришчења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине
Параћин за 2017. годину из средстава наплаћених од
саобраћајних казни и прекршаја.

6.Првим ребалансом извршено је умањење
програма у износу од 4.254.000,00 динара, након
спроведених поступака јавних набавки и уштеда
приликом закључења уговора.

7.О извршењу Општинска управа за
инвестиције и управљање имовином општине
Параћин ће према потреби извештавати надлежне
органе, а по истеку године поднети извештај
Скупштини општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-824/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс

трошкова пословања за 2017. годину Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

трошкова пословања за 2017. годину Управе за
инвестиције и одрживи развој општине Параћин од
20.06.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-825/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' 15/16) 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Програма

пословања са финансијским планом Jaвног
предузећа Дирекција за изградњу општине

Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма пословања са финансијским планом Jaвног
предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин
за 2017. годину коју је усвојио Надзорни одбор
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине
Параћин на седници одржаној 21.06.2017. године,
Одлука бр. 703-1/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-777/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' 15/16) 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс

Програма одржавања јавне расвете на територији
општине Параћин Jaвног предузећа Дирекција за

изградњу општине Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма одржавања јавне расвете на територији
општине Параћин Jaвног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин за 2017. годину коју је
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Параћин на седници одржаној
21.06.2017. године, Одлука бр.706-1/17.

 .

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-826/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' 15/16) 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Програма

управљања јавним путевима и улицама на
територији општине Параћин Jaвног предузећа

Дирекција за изградњу општине Параћин за
2017.годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма управљања јавним путевима и улицама на
територији општине Параћин Jaвног предузећа
Дирекција за изградњу општине Параћин за 2017.
годину коју је усвојио Надзорни одбор Јавног
предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин
на седници одржаној 21.06.2017. године, Одлука
бр.705-1/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-827/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' 15/16) 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 30.06.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Програма

јавних паркиралишта на територији општине
Параћин Jaвног предузећа Дирекција за изградњу

општине Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма јавних паркиралишта на територији
општине Параћин Jaвног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин за 2017. годину коју је
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Параћин на седници одржаној
21.06.2017. године, Одлука бр.704-1/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-828/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 30.06.2017. године донела је

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

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин о набавци основног средства

специјалног возила путем лизинга

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин о набавци основног средства,
специјалног возила путем лизинга број 708/17 од
21.06.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-829/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 4. 8. и 13 Закона о
комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 32. Статута Општине
Параћин ("Сл. лист општине Параћин", број 13/2008,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), Скупштина
Општине Параћин на седници одржаној 30.06.2017.
године, доноси

О Д Л У К У
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин

обављања комуналне делатности управљањa јавним
паркиралиштима, која обухвата:
-одржавање јавних паркиралишта и простора за
паркирање на обележеним местима ( затворени и
отворени простори)
-организација и вршење контроле и наплате
паркирања
-услуга уклањања непрописно паркираних,
одбачених или остављених возила
-премештање паркираних возила под условима који
су прописани овом Одлуком
-постављање уређаја којима се по налогу належних
органа спречава одвожење возила
-уклањање, премештање возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила у
случајевима   предвиђеним овом Одлуком
-вршење наплате ових услуга
-надзор над спровођењем ове Одлуке и
-казнене одредбе

Члан 2.
Послове из члана 1. ове Одлуке обављаће

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Параћин, које је основала Скупштина општине
Параћин за обављање комуналне делатности -
управљање јавним паркиралиштима (у даљем тексту:
Предузеће).

Члан 3.
Јавним паркиралиштима, у смислу ове

Одлуке, сматрају се јавне површине које су посебно
уређене и изграђене за паркирање моторних возила,
јавни објекти за паркирање и гаражирање моторних
возила, са и без временског ограничења паркирања,
грађевинско земљиште одређено за паркирање
возила као и друге јавне површине које се
одговарајућим одлукама надлежних органа
опредељене за паркирање моторних возила.

Јавна паркиралишта могу бити општа и
посебна и иста се могу користити као стална,
привремена и повремена.
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Члан 4.
Јавна паркиралишта се одређују посебним

актом органа општинске управе, надлежног за
послове саобраћаја (у даљем тексту: Надлежни
орган), у складу са урбанистичким планом,
пројектом техничког регулисања стационарног
саобраћаја и другим актима које доноси Скупштина
општине Параћин а односе се на обављање ове
делатности.

Надлежни орган уређује и дефинише режиме
паркирања, у складу са одредбама ове одлуке, на
јавним паркиралиштима на територији општине
Параћин.

Надлежни орган може по захтеву Предузећа
које обавља ову делатност да списак улица, допуни и
прошири у складу са овом одлуком.

Члан 5.
Јавна паркиралишта, у зависности од врсте и

утврђеног режима коришћења, могу се користити за
паркирање путничких аутомобила, аутобуса,
теретних моторних возила, прикључних возила,
мотоцикла, бицикла са мотором и бицикла.

Јавна паркиралишта за теретна моторна и
прикључна возила и аутобусе не могу се уредити у
централној и пешачкој зони општине Параћин.

На паркиралиштима за теретна возила и
аутобусе, мора се изградити и санитарни чвор.
Јавна паркиралишта могу бити уређена као
комбинована, за паркирање више врста возила.

Члан 6.
За коришћење јавних паркиралишта корисник

је дужан да плати цену паркирања по ценовнику
Предузећа и то за сваки започети сат паркирања
куповином паркинг карте или електронским путем
(СМС поруком или на други начин).

Предузеће утврђује цену паркирања и доноси
одлуку о промени цена паркирања  на основу  Закона
о комуналним делатностима.

Сагласност на ценовник и одлуку о промени
цена паркирања даје надлежни орган локалне
самоуправе.

Изглед и садржај паркинг карте прописује
Предузеће.

Паркинг карта се може купити као
претплатна сатна, претплатна дневна, претплатна
месечна, комбинована месечна, универзална месечна,
повлашћена месечна, претплатна шестомесечна,
комбинована шестомесечна, универзална
шестомесечна, претплатна годишња, комбинована
годишња, универзална годишња, повлашћена
годишња, или јединствена дневна паркинг карта.

Члан 7.
Надлежни орган утврђује режим коришћења

јавних паркиралишта

Режимом коришћења јавних паркиралишта, утврђује
се: зоне паркирања, време коришћења паркиралишта,
радни и нерадни дани  и цене паркирања

Посебни паркинг простори (паркиралишта
посебне намене) који припадају одређеном објекту и
налазе се на катастарској парцели датог објекта
(предузећа, установе,такси стајалишта и др.) не
сматрају се јавним паркиралиштем.

Паркиралишта посебе намене се могу
уступити Предузећу, које ће их уредити и користити
као јавна паркиралишта.

Предузеће може да део јавих паркиралишта
која су уз одређене објекте –предузећа, установе, и
др., уреди као паркиралиште посебне намене, а за
потребе предузећа, установе и др.

Члан 8.
Јавна паркиралишта се обележавају у складу

са одредбама Закона о безбедности саобраћаја у
препорукама  СРПС-а и другим прописима у области
безбедности саобраћаја.

II КАТЕГОРИЈЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 9.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке,

могу се користити као стална, повремена и
привремена.

Стална паркиралишта су посебно уређене
површине које су одлуком надлежног органа
утврђена и уређена за паркирање возила.

Привремена паркиралишта су одлуком
надлежног органа привремено уређене јавне
површине које се користе за паркирање возила до
привођења одређене површине намени.

Повремена паркиралишта су одлуком
надлежног органа, уређене јавне површине у
непосредној близини објеката у којима се одржавају
јавни скупови, културне, спортске и друге
манифестације која се користе за време њиховог
трајања.

Члан 10.
Јавна паркиралишта могу бити општа и

посебна.
Општа паркиралишта су делови коловоза,

тротоара, делови између коловоза и тротоара као и
друге површине  обележене за паркирање моторних
возила.

Посебна паркиралишта су објекти и
површине изграђене и уређене за паркирање
моторних возила.

На посебним паркиралиштима може да се
врши контрола уласка и изласка.

Контрола уласка и изласка возила са посебног
паркиралишта врши се постављањем рампе и
изградњом или постављењем објекта за наплату.
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Члан 11.
Надлежни орган, на предлог Предузећа, може

посебним актом да одреди јавна паркиралишта према
намени, врсти, зонама, временском ограничењу,
времену наплате, начину наплате цене за коришћење
паркиралишта, као и друга питања у складу са
одредбама  ове одлуке.

Члан 12.
На прилазним саобраћајницама, Предузеће

може поставити информационе табле којима ће
корисници бити обавештени о месту и намени јавних
паркиралишта.

Члан 13.
Јавна паркиралишта, морају у складу са

Законом о безбедности саобраћаја и другим
прописима о безбедности саобраћаја, бити видно
обележена одговарајућим саобраћајним знаком или
информационом таблом.

Саобраћајним знаком и одговарајућом
додатном таблом обележавају се општа
паркиралишта, чиме се корисници обавештавају о
начину паркирања, зони у којој се корисник налази,
временском ограничењу паркирања, начину и
времену наплате цене за коришћење паркиралишта.

Информационом таблом обележавају се
посебна паркиралишта, чиме се корисници
обавештавају о начину коришћења посебног
паркиралишта, радном времену паркиралишта, као и
висини цене за коришћење посебног паркиралишта.

Члан 14.
Уређењем јавних паркиралишта у смислу ове

одлуке, сматра се изградња, реконструкција и
опремање јавних паркиралишта.

Члан 15.
О обележавању и грађевинском одржавању

јавних паркиралишта стара се надлежно предузеће за
одржавање површина јавне намене у складу са
актима општине.

Члан 16.
О одржавању јавних паркиралишта (хигијена

и зимско одржавање) стара се Предузеће.
Послове сакупљања и одвожења комуналног

отпада са јавних паркиралишта обавља ЈКП
''Параћин''

Члан 17.
Средства за изградњу јавних паркиралишта

обезбеђују се плановима и програмима Скупштине
општине Параћин.

Средства за уређење и одржавање јавних
паркиралишта обезбеђују се из цене за коришћење
паркинг простора.

Члан 18.
Предузеће не одговара за оштећења на

возилу, крађу возила или предмета из возила које
користи јавно паркиралиште.

III КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 19.
Јавна паркиралишта, у смислу ове Одлуке се

користе за паркирање возила физичких, правних
лица и предузетника (корисници).

Члан 20.
Корисником јавног паркиралишта у смислу

ове Одлуке  се сматра возач или власник возила, ако
возач није идентификован (у даљем тексту:
Корисник)

Члан 21.
Предузеће овлашћено за одржавање јавних

површина је обавезно, по налогу Надлежног органа,
да на јавним паркиралиштима, обележи и одржава
одређени број паркинг места за возила лица са
посебним потребама (особе са инвалидитетом).

Број паркинг места из става 1. овог члана
одређује се према капацитету јавног паркиралишта.
Укупан број паркинг места из става 1. овог члана на
свим јавним паркиралиштима не може бити мањи од
2% у односу на укупан број паркинг места на јавним
паркиралиштима на територији општине Параћин.

Члан 22.
Паркинг места намењена особама са

посебним потребама могу бити општа и посебна.
Општа паркинг места могу да користе особе

са посебним потребама која поседују одговарајућу
налепницу, без обзира на регистарску ознаку града и
државе из које корисник долази.

Посебна паркинг места могу користити
искључиво, корисници којима је такво место
намењено. Такво место поред додатне табле општег
инвалидског места, мора да садржи и/или
регистарску ознаку возила за које је то место
намењено.

Члан 23.
Обележавање паркинг места особа са

посебним потребама, врши се у складу са Законом о
безбедности саобраћаја, препорукама СРПС-а и
другим прописима о безбедности саобраћаја.

Члан 24.
Паркинг места за особе са инвалидитетом

могу да користе лица  која остварују ово право на
основу посебног Правилника о категоријама
инвалида који могу да користе посебно обележена
паркинг места за возила инвалида на јавним
паркиралиштима на територији општине Параћин.

Правилник из става један овог члана усваја
Општинско веће по предлогу надлежне Општинске
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управе општине Параћин – за борачка и социјална
питања.

Надлежно одељење из предходног става овог
члана издаје акт о испуњености услова лица са
инвалидитетом за добијање бесплатне паркинг карте,
на основу чега предузеће издаје паркинг карту за
особу са инвалидитетом.

На основу акта о испуњености услова који
доноси надлежни  орган општинске управе, за
борачка и социјална питања, лицима из става 1. овог
члана, која имају пријављено пребивалиште на
територији општине Параћин, Предузеће издаје
паркинг карту за означавање једног возила особе са
инвалидитетом, односно члана заједничког
домаћинства.

Члан 25.
Јавна паркиралишта – општа, у смислу ове

одлуке, могу користити физичка, правна лица и
предузетници, који живе или обављају делатност на
простору обухваћеном зонским (временски
ограниченим) начином наплате цене за коришћење
јавних паркиралишта.

Услове и начин добијања – куповине
станарске и бизнис паркинг карте, одређује
Предузеће својим актом.

Паркинг карта омогућава кориснику
коришћење општег јавног паркиралишта, намењеног
посебном режиму наплате, без временског
ограничења за зону за коју је паркинг карта издата.
Паркинг карта може бити месечна , шестомесечна и
годишња.

Паркинг карту, корисник може користити
само за возило за које је она издата.

Паркинг карта не подразумева и право на
резервацију паркинг места.

Члан 26.
Правним и физичким  лицима могу се издати

претплатне паркинг карте за коришћење јавних
паркиралишта и то: месечне, тромесечне,
шестомесечне и годишње.

Претплатну паркинг карту, корисник може
користити само за возило за које је она издата.

Претплатна паркинг карта не подразумева и
право на резервацију паркинг места.

За возила хитне медицинске помоћи,
полиције (са П таблицама), ватрогасне службе,
војске, возила општинских управа општине Параћин
и комуналних служби се не наплаћује, када у току
интервенције користе јавна паркиралишта

Члан 27.
Предузеће може издавати претплатну

паркинг карту и у „електронском“ облику, без
штампања налепнице.

Члан 28.
Основ за стицање права на зонирану паркинг

карту за станаре представљају важећа лична карта
подносиоца захтева под условом да се пребивалиште
и адреса стана налазе у станарском сектору и важећа
саобраћајна дозвола за возило у власништву
подносиоца захтева, осим у случају када подносилац
захтева (станар у станарском сектору) користи
аутомобил по уговору о лизингу.

Основ за стицање права на зонирану бизнис
паркинг карту за правна лица и предузетнике
представља решење из АПР-а са уписаном адресом,
доказ о власништву или закупу пословног простора у
зони за коју добија бизнис карту.

Особе са инвалидитетом који су станари
улица у одређеном зонираном станарском сектору
могу користити општа паркиралишта бесплатно.
Бесплатна паркинг картa за особе са инвалидитетом
се издаје искључиво на основу одговарајућег
акта надлежне Општинске управе општине Параћин
– за борачка и социјална питања , који је подносилац
захтева дужан да приложи уз захтев.

Члан 29.
Ценовник за коришћење јавних

паркиралишта у смислу ове Одлуке доноси Надзорни
одбор Предузећа, на који сагласност даје Скупштина
општине Параћин.

Члан 30.
Корисник јавног паркиралишта обавезан је

да:
1) плати коришћење паркинг места на неки од
понуђених начина
2) поштује временско ограничње прописано за
једнократно максимално дозвољено време
коришћење паркиралишта
3) користи паркинг место у складу са постављеном
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

IV НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 31.
Предузеће организује и врши наплату и

контролу плаћања цене за коришћење јавних
паркиралишта.

Цена за коришћење јавних паркиралишта се
врши плаћањем претплатне сатне, претплатне
дневне, претплатне месечне, комбиноване месечне,
универзалне месечне, повлашћене месечне,
претплатне шестомесечне, комбиноване
шестомесечне, универзалне шестомесечне,
повлашћене шестомесечне, претплатне годишње,
комбиноване годишње, универзалне годишње,
повлашћене годишње, или јединствене дневне
паркинг карте.
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Цена за коришћење јавних паркиралишта се
плаћа радним од 07:00 до 20:00 часова, а суботом од
07:00 до 15:00 часова.

Цена за коришћење јавних паркиралишта се
не наплаћује за време државних празника, суботом
после 15:00 часова и недељом.

Претплатна сатна и претплатна дневна
паркинг карта се могу платити и слањем СМС
поруке.

Претплатна сатна паркинг карта важи за
сваки започети сат према утврђеном времену
коришћења.

Претплатна дневна паркинг карта важи од
тренутка плаћања, односно од тренутка када је
исправно попуњена и истакнута са унутрашње
стране предњег ветробранског стакла возила, до
краја текућег дана у коме се врши наплата
паркирања.

Јединствена дневна паркинг карта важи од
тренутка куповине исте од стране корисника јавног
паркиралишта или од тренутка давања налога од
стране паркинг контролора за плаћање јединствене
дневне паркинг карте до истог времена у првом
следећем дану у коме се врши наплата паркирања ,на
подручју свих зона.

Предузеће организује, врши наплату и
контролу плаћања цене за коришћење јавних
паркиралишта.

Паркирањем возила на паркинг месту,
корисник прихвата услове прописане овом Одлуком
за коришћење посебних паркиралишта и дужан је да
Предузећу плати цену паркирања, у зависности од
времена коришћења паркинг места и зоне у којој се
паркиралиште налази.

Члан 32.
Плаћање цене за коришћење јавних

паркиралишта може се извршити куповином
претплатне сатне, претплатне дневне, претплатне
месечне, комбиноване месечне, универзалне месечне,
месечне, претплатне шестомесечне, комбиноване
шестомесечне, универзалне шестомесечне,
шестомесечне, претплатне годишње, комбиноване
годишње, универзалне годишње, повлашћене
годишње или јединствене дневне паркинг карте у
паркинг сервису Предузећа или код овлашћених
дистрибутера паркинг карата, или слањем СМС
поруке када се ради о плаћању претплатне сатне или
претплатне дневне паркинг карте или плаћањем по
налогу паркинг контролора када се ради о
јединственој дневној паркинг карти.

Предузеће својим актом одређује садржину и
изглед паркинг карте из става 1. овог члана.

Контролу коришћења јавних паркиралишта и
плаћања цене за коришћење јавних паркиралишта,
врше овлашћена лица и  контролори Предузећа.

Овлашћена лица и контролори Предузећа

имају службену легитимацију, и службену значку и
носе службена одела.

Предузеће својим актом прописује изглед
службеног одела, службене легитимације и службане
значке.

Члан 33.
Корисник је дужан да у зависности од

утврђеног режима, паркирање плати на један од
понуђених начина.

За комуналну делатност која је утврђена овом
Одлуком, а за коју се не може утврдити крајњи
корисник, трошкови те комуналне делатности се
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе
или плаћају комуналну накнаду.

Предузеће у ценовнику утврђује и висину
комуналне накнаде за пружену комуналну услугу.

Члан 34.
Корисник општег паркиралишта је обавезан

да:
1. истакне купљену паркинг карту, на видном

месту испод предњег ветробрана како би она била у
потпуности видљива од стране овлашћене особе која
врши контролу, или да паркирање плати на други
начин,

2. користи исправно паркинг карту и у њу
унесе тачне податке.

Корисник посебног паркиралишта дужан је
да паркиралиште користи у складу са режимом који
утврди Предузеће.

Заустављањем возила на јавном
паркиралишту, корисник прихвата све услове
прописане овом Одлуком и актима донетим на
основу ове одлуке, којима се прописују  услови и
начин   коришћења јавног паркиралишта.

Куповином паркинг карте и активирањем у
складу са ставом 1 овог члана, корисник стиче право
на коришћење паркинг места.

Члан 35.
Наплату цене за коришћење јавних

паркиралишта и контролу плаћања, обављају
овлашћена лица предузећа, а контролу спровођења
наплате ове Одлуке и других аката који су донети у
складу са овом Одлуком врши комунални инспектор.

Кориснику који поступа супротно одредбама
чл.30. и чл.34. ове Одлуке, паркинг контролор издаје
налог за плаћање јединствене дневне паркинг карте.

Корисник паркинг места који није платио
коришћење паркинг места унапред или наставља да
користи паркинг место након истека времена за које
је платио цену коришћења унапред , сматра се да се
определио за плаћање јединствене дневне паркинг
карте, и да у том случају иста паркинг карта важи од
тренутка издавања налога од стране паркинг
контролора за плаћање јединствене дневне паркинг
карте, до истог времена у првом следећем дану у
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коме се врши наплата паркирања, на подручју свих
зона, а у складу са овом одлуком.

Налог за плаћање јединствене дневне паркинг
карте издаје овлашћени паркинг контролор
Предузећа и уручује га кориснику. Када контролор
није у могућности да уручи налог кориснику,
причвршћује га за возило и том приликом сачињава
релевантне фотографије возила, и то најмање једну
фотографију возила са предње стране на којој се
види цело возило и место на коме се возило налази и
једне фотографије предњег ветробранског стакла
возила на коме је причвршћен налог за плаћање
јединствене дневне паркинг карте.

Достављање – причвршћивање налога на
начин из става 3 овог члана, сматра се уредним и
свако доцније оштећење или уништење налога нема
утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање
јединствене дневне паркинг карте.

Корисник јавног паркиралишта, дужан је да
поступи по примљеном налогу. Уколико изврши
плаћање у року од 8 дана од дана уручења налога
платиће половину износа јединствене дневне
паркинг карте, с тим ако се осми дан падне нерадног
дана рок за плаћање се помера за први радни дан и
самим тим се ослобођа плаћања друге половине
износа јединствене дневне паркинг карте.

Ако корисник не плати јединствену дневну
паркинг карту, Предузеће ће своја потраживања
наплатити судским путем.

V УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА

Члан 36.
Места за одношење возила одређује

предузеће.
Висину трошкова уклањања возила и чувања

на посебно одређеном месту, одређује предузеће уз
сагласност надлежног органа.

Предузеће коме су поверени послови
управљања јавним паркиралиштима мора бити
власник или корисник специјалног возила за
уклањање возила - паук, мора да поседује или да
обезбеди простор за безбедно чување возила (депо) и
да обезбеди довољни број обучених радника за
обављање ових послова.

Уклањање неправилно паркираних моторних
возила са саобраћајних површина, (улица, тротоара,
пешачких стаза и др.) врши се по налогу саобраћајне
полиције.

Уклањање неправилно паркираних моторних
возила са других површина јавне намене врши се по
налогу комуналне инспекције.

Уклањање хаварисаних, неисправних
моторних возила са свих површина јавне намене
врши се по налогу комуналне инспекције.

Под уклањањем возила подразумева се
подизање, транспорт и истовар возила применом

специјалног возила.
Теретна моторна возила и аутобуси се не смеју
паркирати на јавним површинама.

Контролу спровођења одредаба из
предходног става обављаће полицијски службеник у
контроли саобраћаја на саобраћајним површинама
односно простору који је обележен саобраћајним
знацима и комунална инспекција на осталим
површинама јавне намене.

Члан 37.
Потребу принудног уклањања односно

постављања уређаја на возила којима се спречава
одвожење ових возила, утврђује овлашћено лице
МУП-а Полицијске станице у Параћину или
комунални инспектор Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове (у даљем
тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности
одређене законом и другим прописима.

Комунални инспектор је овлашћен да
решењем наложи уклањање, односно премештање
возила, као и постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила са површина јавне намене ако су
остављена противно прописима.

Изузетно, комунални инспектор може мере
наложити изрицањем усменог решења, и наредити
његово извршење без одлагања под законом
прописаним условима.

У случају налагања мера и радњи усменим
решењем, инспектор је дужан да без одлагања
сачини службену белешку о наложеној мери, као и да
у року од три дана од дана изрицања усменог
решења, донесе писано решење.

Поступак принудног уклањања возила
односно постављање уређаја на возило започиње по
истеку три минута од момента утврђене потребе за
уклањање возила.

Поступак принудног уклањања возила
односно постављања уређаја на возилу сматра се
започетим када се на позив овлашћеног лица започне
подизање возила на возило за уклањање возила
односно постављање уређаја на возило (у даљем
тексту: "лисице").

За принудно уклањање, постављање уређаја
на возило, одвожење, чување возила и друге доспеле
трошкове корисник плаћа накнаду на основу
ценовника који утврђује предузеће.

Овлашћено лице дужно је да присуствује
уклањању возила односно постављању уређаја на
возилу.

Након плаћања накнаде из става 7. овог члана
корисник може преузети возило.

Члан 38.
Уколико полицијски службеник у контроли

саобраћаја затекне возило паркирано или
заустављено супротно одредбама Закона о
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безбедности саобраћаја на путевима, наредиће
возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило,
под претњом принудног извршења.

Уколико возач из става 1. овог члана није
присутан на лицу места, полицијски службеник ће
донети решење у писаној форми којим ће наложити
уклањање возила у року који не може бити краћи од
три минута. Примерак решења о налагању уклањања
возила поставља се на видно место возила и тиме се
сматра да је достављање извршено а доцније
оштећење, уништење или уклањање овог решења не
утиче на ваљаност достављања.

Уколико полицијски службеник у контроли
саобраћаја путем видео надзора или фото записа
утврди да је возило паркирано или заустављено
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима, донеће решење у електронској форми
којим ће наложити уклањање возила у року који не
може бити краћи од три минута. Решење се доставља
лицу које обавља уклањање возила које исто
поставља на видно место возила и тиме се сматра да
је исто уручено возачу.

Уколико возач у року одређеном решењем из
става 2. овог члана не уклони возило, полицијски
службеник ће дати налог Предузећу да уклони
возило на за то предвиђено место, о трошку возача
или власника, односно корисника возила.

Члан 39.
Предузеће може са паркиралишта по налогу

полицијског службеника или комуналног
инспектора, уклонити возило корисника који користи
паркиралиште супротно члану 29, став 1. тачка 3. и
члану 43. став 1. ове Одлуке.

Налог за уклањање возила из претходног
става издаје полицијски службеник или комунални
инспектор по прописаној процедури који том
приликом сачињава записник, фото документацију са
видљивим чињеничним стањем у смислу времена и
места учињеног прекршаја и уклањања возила, као и
регистарских таблица возила.

Сачињена фото документација се прилаже
налогу за уклањање возила и чува у архиви
предузећа.
Власник или корисник возила овог члана може
преузети возило са депоа под следећим условима:

1. да се идентификује као власник или
корисник уклоњеног возила;

2. да плати све обавезе које има према
предузећу укључујући трошкове поступка и
трошкове ангажовања специјалног возила (''Паук'') у
складу са ценовником предузећа.

Поступак са принудно уклоњеним возилима,
постављање уређаја за блокирање возила остављених
на површинама јавне намене, као и уклањање
блокираних возила, услове под којима се возило
може преузети са депоа и друга питања у складу са

законом и овом одлуком, уређују се посебним
правилником.

Члан 40.
Предузеће је дужно да приликом уклањања

возила, утовар, превоз и истовар возила врши уз
одговарајућу пажњу и на начин којим се возило чува
од оштећења.

Власник или корисник уклоњеног моторног
возила преузима га са посебно одређеног места по
плаћеној накнади за уклањање моторног возила, по
ценовнику Предузећа.

Накнада из претходног става обухвата
трошкове транспорта, чувања уклоњеног возила,
трошкове поступка и друге доспеле трошкове.

У случају да приликом предузимања радњи
на уклањању возила из става 1. овог члана дође до
оштећења возила, власник или корисник возила има
право на накнаду штете по одредбама Закона о
облигационим односима.

Предузеће је дужно да води евиденцију о
принудно уклоњеним возилима и то о примљеним и
преузетим возилима.

Члан 41.
Обавештење власнику или кориснику

моторног возила које је уклоњено и смештено на
одговарајућем месту доставља полицијски
службеник или комунални инспектор који је наредио
уклањање возила у складу са Законом.

Уклоњено моторно возило преузима се у
стању које је утврђено у тренутку уклљања возила.

Члан 42.
Принудно уклоњено возило власник односно

корисник, је дужан да преузме од Предузећа у року
до 120 дана од дана уклањања.

Предузеће има право да, као поверилац
доспелог потраживања у чијој се државини налази
дужниково возило које је принудно уклоњено,
задржи док му потраживање не буде исплаћено.

По истеку рока из става 1. овог члана
Предузеће има право да прода возило да би се
намирили трошкови одношења, лежарина и други
доспели трошкови.

Возила са страним регистарским ознакама
која подлежу царинским прописима, у случају да их
власник не преузме, предузеће пријављује надлежној
организационој јединици  Управи царине, на даљи
поступак.

Возило које није преузето у року из става 1.
има својство напуштене ствари у смислу закона
којим се уређују својинско правни односи.
Предузеће ће посебним актом уредити услове, начин
и поступак остваривања права продаје возила, која
нису преузета у року из става 1. овог члана.
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V ЗАБРАНЕ
Члан 43.

На јавним паркиралиштима забрањено је:

1. паркирање возила супротно постављеној
сигнализацији (паркирање на резервисаним
местима чиме се омета коришћење паркиралишта
од стране корисника којима су намењена)

2. паркирање нерегистрованих возила,
3. паркирање неисправних или хаварисаних возила,

односно прикључног возила без сопственог
погона, пловних објеката као и остављање других
ствари и предмета.

4. вршити заузимање паркинг места постављењем
ограда или препрека

5. вршити  радње које доводе до прљања или
уништавања јавног паркиралишта

6. обављање било какве делатности или вршење
услуга са или из возила паркираног или
заустављеног на јавном паркиралишту.

7. обављање сваке друге радње која је у
супротности са одредбама ове одлуке или аката
донетих на основу ове одлуке.

8. Паркирање возила на паркиралиштима
предвиђеним за инвалидна лица и на
резервисаним паркинг местима, уколико
корисник не спада у наведене категорије.

VI НАДЗОР

Члан 44.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши

орган општинске управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, надлежан за послове
саобраћаја.

Послове инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове
Одлуке, као и над обављењем комуналне делатности
врши општински орган управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове надлежан
за инспекцијске послове.

Члан 45.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални

инспектор односно лице овлашћено за контролу
саобраћајa је овлашћен да решењем наложи
предузимање, у одређеном року, утврђених обавеза и
неопходних мера, ради отклањања недостатака и
неправилности којима је дошло до повреде одредаба
ове одлуке.

Овлашћено лице предузећа, радње или
физичко лице дужно је да омогући надлежном
инспектору несметано обављање надзора на лицу
места и да му без одлагања стави на увид и
располагање потребну документацију и друге доказе
и изјасне се о чињеницама које су од значаја за
вршење надзора.

Овлашћује се Предузеће да повремено врши
контролу рада запослених у сектору јавних
паркиралишта, а нарочито да ли се софтвер  за
коришћење јавних паркиралишта користи у складу са
програмским упутством, те да предузме и друге
радње интерне контроле наплате коришћења јавних
паркиралишта у складу са овом Одлуком и општим
актима Предузећа.

Члан 46.
Уколико комунални инспектор у вршењу

инспекцијског надзора утврди да се остављањем
возила омета вршење комуналне услуге или
коришћење комуналних објеката на површинама
јавне намене, као и у случајевима, када се јавно
паркиралиште користи супротно одредбама ове
одлуке наредиће решењем власнику односно
кориснику, ако је присутан, да одмах уклони возило,
под претњом принудног извршења.

Ако се лице из става 1. овог члана не налази
на лицу места, комунални инспектор ће, без
саслушања странке, донети решење којим ће
наложити уклањање возила у одређеном року, који
не може бити краћи од три минута.

Решење из става 2. овог члана се налепљује се
на возило уз назначење дана и часа када је
налепљено и тиме се сматра да је достављање
извршено, а доцније оштећење, уништење или
уклањање овог решења не утиче на ваљаност
достављања.

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по
датом решењу и не уклони возило, комунални
инспектор ће издати налог и одредити постављање
уређаја за блокирање возила остављених на
површинама јавне намене, којим се спречава
одвожење возила, односно издати налог којим ће
одредити да се возило уклони о трошку власника
односно корисника, на место које је за то одређено.
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не
одлаже његово извршење.

Уколико корисник возила на коме су
постављени уређаји не изврши плаћање накнаде за
постављање уређаја у року од три часа од тренутка
постављања "лисица", полицијски службеник или
комунални  инспектор издаће налог Предузећу да
уклони возило на за то предвиђено место о трошку
власника односно корисника возила.

Овлашћени радник надлежне инспекцијске
службе, по чијој се наредби врши уклањање возила,
саставља записник у три примерка, с тим што се
један примерак записника предаје власнику возила
које се уклања а један примерак предузећу.
Записником из претходног става, пре уклањања
возила, констатују се сви битни подаци о возилу које
се уклања.

Трошкови уклањања возила по налогу
инспектора, наплаћују се од корисника према
ценовнику Предузећа.



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.9 ____ ____ _ 30.06.2017.86

Наплаћени трошкови за уклањање возила,
приход су Предузећа.

Члан 47.
Предузеће које врши делатност управљање

јавним паркиралиштима, најмање једном годишње
вршиће путем анкетног листића (у писаној или
електронској форми), континуирано изјашњавање
корисника о квалитету пружаних услуга, на основу
кога би се вршило преиспитивање рада вршиоца
комуналне делатности и налагање отклањања
неправилности.

На основу спроведене анкете из става 1 овог
члана, предузеће врши анализу недостатака који су
наведени у анкети од стране корисника у анкети.
Анализу из претходног става овог члана разматра
оснивач предузећа и предлаже мере за отклањање
недостатака и побољшања рада вршиоца услуге.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000

динара, казниће се предузеће или друго правно лице
ако:

1. користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 25.

2. не поступи у складу са одредбама члана
30. и члана 34. став 1.

3. поступа супротно одредбама члана 36.
став 8.

4. поступа супротно одредбама члана 43.
5. поступа супротно одребама члана 45.

За прекршај из става 1. овог члана  новчаном
казном од 5.000  до 75.000 динара казниће се и
одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана  новчаном
казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се
предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана  новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се физичко
лице.

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара
казниће се контролор уколико не носи службено
одело или службену легитимацију.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да

важи Одлука о јавним паркиралиштима
(„Сл.лист општине Параћин“ бр 29/2016 и 3/2017).

Поступци који су започети по ранијој одлуци
настављају се у складу са одредбама ове одлуке.

Обавезује се  јавно предузеће коме је
поверено управљање јавним паркиралиштима  да у

року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
усклади рад и пословање са овом Одлуком и донесе
акта за спровођење исте.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин’’

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 344-226/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програма рада, Плана
инвестиција и инвестиционог одржавања и

Финансијског плана за 2017. годину Завичајног
музеја ''Параћин'' у Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програмa рада, Плана инвестиција и
инвестиционог одржавања и Финансијског плана
Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину за 2017.
годину, коју је донео Управни одбор Установе на
седници одржаној 22.06.2017. године, Одлуке
број:215-1 и 215-2.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-784/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године,  донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену и допуну

Програма рада са инвестиционим планом и
финансијским планом Предшколске установе

''Бамби'' за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Измену и допуну

Програма рада са инвестиционим планом и
Финансијским планом Предшколске установе
''Бамби'' у Параћину за 2017. годину који је донео
Управни одбор Предшколске установе ''Бамби'' на
седници одржаној 21.06.2017. године, Одлуке број:
568/2 и 568/1.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-781/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену и допуну Плана

и Програма рада са инвестиционим планом  и
Финансијскм планом Центра за социјални рад

''Параћин'' у Параћину за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Измену и допуну

Програма рада са инвестиционим планом и
Финансијским планом Центра за социјални рад
''Параћин'' у Параћину за 2017. годину, који је донео
Управни одбор Центра за социјални рад ''Параћин'' у
Параћину на седници одржаној 22.06.2017. године,
Одлуке број: 06-1689/1, 06-1689/3 и 06-1689/2.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-789/2016-01-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 30.06.2017. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Плана и

Програма рада, Плана инвестиција и
инвестиционог одржавања и финансијског плана

Спортско рекреативног центра ''Јединство''
Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс Плана и

Програма рада, Плана инвестиција и инвестиционог
одржавања и ребаланса финансијског плана
Спортско рекреативног центра ''Јединство'' Параћин
за 2017.годину, коју је усвојио Управни одбор СРЦ
''Јединство'' на седници од 20.06.2017. године,
Одлука број:50-1.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-774/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену и допуну Плана
и Програма рада и Финансијског плана за 2017.
годину Установе Спортско-рекреативног центар

''7. јули'' у Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програмa рада и Финансијског
плана Спортско-рекреативног центра ''7. јули'' у
Параћину за 2017. годину, коју је донео Управни
одбор Установе Спортско-рекреативног центра ''7.
јули '' на седници одржаној 22.06.2017. године,
Одлуке број: 01-3/17 и 01-3-1/17.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-795/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 30.06.2017. године, донела je

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену и допуну Плана

и Програма рада са инвестиционим планом и
финансијског плана Спортско рекреативног

центра ''Борац'' Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Измену и допуну Плана

и Програма рада са инвестиционим планом и
финансијским планом Спортско рекреативног центра
''Борац'' Параћин за 2017. годину, коју је усвојио
Управни одбор СРЦ ''Борац'' на седници од
23.06.2017. године, Одлука број: 35 и 36.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-801/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 23. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену и допуну

Програма рада са финансијским планом Дома
здравља Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Измену и допуну

Програма рада са финансијским планом за 2017.
годину Дома здравља Параћин, који је донео
Управни одбор Дома здравља Параћин, на седници
одржаној 22.06.2017. године, Одлука број: 43.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-785/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године, донела је

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

Програма рада са инвестиционим планом и
Финансијским планом за 2017. годину Апотеке

Параћин

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени

Програмa рада са инвестиционим планом и
Финансијским планом Апотеке Параћин за 2017.
годину, коју је донео Управни одбор Апотеке на
седници одржаној 21.06.2017. године, Одлуке број:
28 и 29.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-780/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програма рада са инвестиционим
планом и Финансијским планом за 2017. годину
Библиотеке''др Вићентије Ракић'' у Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програмa рада са инвестиционим
планом Финансијским планом Библиотеке ''др
Вићентије Ракић'' у Параћину за 2017. годину, коју је
донео Управни одбор Библиотеке на седници
одржаној 22.06.2017. године, Одлуке бр. 38/1 и 39/2.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-790/2017-II од 30.26.2017. 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 30.06.2017. године, донела је

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

Финансијски план за 2017. годину Позоришта
''Параћин'' у Параћину

I
Даје се сагласност на Програмa рада и

Финансијски план Позоришта ''Параћин'' у Параћину
за 2017. годину, који је донео Управни одбор
Позоришта на седници одржаној 22.06.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-796/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 23. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине

Параћин број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену Плана и

Програм рада са финансијским планом Дома
омладине ''Параћин'' у Параћину за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Измену Плана и

Програма рада са финансијским планом за 2017.
годину Дома омладине ''Параћин'', који је донео
Управни одбор Дома омладине ''Параћин'', на
седници одржаној 23.06.2017. године, Одлука
бр.100/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-800/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програма рада са инвестиционим
планом и Финансијским планом за 2017. годину

Установе културе Културни центар ''Параћин'' у
Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени и

допуни Плана и Програмa рада са инвестиционим
планом и Финансијским планом Установе културе
Културни центар ''Параћин'' у Параћину за 2017.
годину, коју је донео Управни одбор Установе на
седници одржаној 22.06.2017. године, Одлуке
број:154/17 и 153/17.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-786/2017-II од 30.06.2017. године



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.9 ____ ____ _ 30.06.2017.90

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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о Измени и
допуни Програма рада,Плана инвестиција и

Финансијског плана за 2017. годину Туристичке
организације општине Параћин

I
Даје се сагласност на Одлуку о Измени и

допуни Програмa рада, Плана инвестиција и
Финансијског плана Туристичке организације
општине Параћин за 2017. годину, коју је донео
Управни одбор Туристичке организације општине
Параћин на седници одржаној 22.06.2017. године,
Одлуке број:386-I.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-782/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017.
године донела је

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

Позоришта ''Параћин'' у Параћину

Члан 1.
У члану 20. Одлуке о оснивању Позоришта

''Параћин'' у Параћину (''Службени лист општине
Параћин'', број: 31/16) 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 2.
Управни одбор установе ускладиће Статут

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

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 022-1/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/2016 и 108/2016), 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/2008, 13/08, 12/2012, 13/2012, 17/13, 17/14 и
25/16), Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној 30.06.2017. године године, донела је

О Д Л У К У
о давању на управљање и коришћење објеката

Установи Спортско – рекреативни Центар
"7.јули" у Параћину

Члан 1.
Овом Одлуком дају се без накнаде, на

управљање и коришћење Установи спортско –
рекреативни Центар "7.јули" у Параћину објекти у
улици Томе Живановића бб у Параћину који се
налазе на кат. парц. бр.684/2 КО Параћин град
означени као објекти бр. 1- зграда  за  спорт и
физичку културу у површини од 2480м2 ,бр.2 –
пословна зграда за коју није утврђена пословна
делатност 1342м2 ,бр.3- зграда за спорт и физичку
културу 649м2, бр.4 – остале зграде мерно-
регулациона станица 1м2 и бр. 5 – остале зграде
агрегат 4м2 уписани у листу непокретности бр. 6421
КО Параћин-град, као јавна својина Општине
Параћин.
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Члан 2.
Установа спортско – рекреативни Центар

"7.јули" у Параћину нема право располагања,
отуђења, стављања хипотеке или другог терета на
објекатима  наведеним у члану 1. ове Одлуке.

У случају потребе за доградњом,
реконструкцијом, адаптацијом и санацијом објекта
потребно је прибавити сагласност власника објекта.

Установа Спортско рекреативни центар ''7
јули'' Параћин, одговорна је за текуће одржавање,
поправке и функционално коришћење и управљање
према намени објеката, у складу са прописима
којима се уређује коришћење и управљање стварима
у јавној својини.

Члан 3.
Објекти из члана 1. ове Одлуке са земљиштем

на коме се исти налазе се не могу уписати на
корисника код надлежне службе РГЗ – Службе за
катастар непокретности Параћин.

Члан 4.
Установа спортско – рекреативни Центар

"7.јули" у Параћину преузима на управљање и
коришћење објекте из чл. 1 ове Одлуке по ступању
на снагу.

Обавезује се установа из ове одлуке да
непокретности из става један овог члана користи у
складу са програмом на који сагласдност даје
Скупштина општине Параћин као оснивач и да
измирује све обавезе настале услед коришћењ
наведених непокретности.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-11/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 20. и 49. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011 и 88/2013) и
члана 32. Статута општине Параћин ("Службени лист
општине Параћин'' бр. 13/08, 12/2012, 13/2012 и
17/2013, 17/2014 и 25/2016), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
30.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У
о постављању објеката привременог карактера на

објектима у својини општине и објеката на
којима право коришћења имају јавна предузећа,

установе и месне заједнице

О С Н О В Н Е    О Д Р Е Д Б Е

Члан 1.
Овом Одлуком се регулише поступак и начин

постављања објеката привременог карактера  и то:
-објекте који који су у својини општине

Параћин
-објекте који су у својини општине Параћин

на којима право коришћења имају јавна предузећа,
јавно комунално предузеће, установе и др. јавне
службе

-објекте који су у својини општине Параћин а
дати су на коришћење месним заједницама.

Објекти привременог карактера који се
постављају на објектима из става 1. овог члана су:
рекламни панои, обавештења, билборди, ТВ
билборди, антене и антенски стубови, електронски
уређаји, електро, телефонскe и другe комуникационе
мреже, уређаји и водови (у даљем тексту објекти
привременог карактера).

Члан 2.
Заинтересовано правно лице, предузетник

или физичко лице може поднети захтев за
постављање објекта привременог карактера на
објектима у својини општине Параћин, као и на
објектима са правом коришћења јавних предузећа и
установа и месних заједница, Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове-Одељење
за урбанизам и имовинско правне послове (у даљем
тексту надлежно одељење).

Уз захтев се прилажу скице, пројекти и друга
техничка документација са којом подносилац захтева
располаже као и другу документацију која је
неопходна у складу са важећим законским
прописима.

Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове по разматрању захтева, прибавља мишљења
и услове надлежних јавних предузећа и служби, а по
потреби и мишљење вештака одговарајуће струке на
околност: да ли се постављањем објеката из ове
одлуке угрожава безбедност људи и имовине,
саобраћаја, животне средине, ружи изглед објекта,
као и да ли је планским актом предвиђена могућност
постављања таквих објекта и др.

Ако су мишљења јавних предузећа, служби
или вештака из предходног става овог члана
негативна, даљи поступак се обуставља.

Ако су испуњени услови за постављање
објеката привременог карактера на објектима у
својини општине Параћин и објеката који су дати на
коришћење јавним предузећима, установама и
месним заједницама, Одељење за урбанизам и
имовинско – правне послове упућује предлог
општинском Већу, односно Скупштини општине за
доношење одлуке о покретању поступка о давању на
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коришћење објеката јавним надметањем -
лицитацијом или прикупљањем писмених понуда са
периодом давања на коришћење до 10 година, с тим
што се може предложити плаћање на годишњем
нивоу најкасније до 05.02. за текућу годину.

За постављање привремених објеката из
члана 9. став 1. тачке 1.,2.,3. и 4. ове Одлуке
Општинско Веће доноси одлуку о покретању
поступка за давањe на коришћење објеката и
доставља надлежним органима општине Параћин за
објекте у својини општине Параћин, као и за објекте
са правом коришћења јавних предузећа, јавних
комуналних предузећа, установа, других јавних
служби и месних заједница.

За постављање привремених објеката из чл. 9.
став 1. тачка 5.,6.,7.,8.,9.,10. ове Одлуке Скупштина
општине доноси одлуку о покретању поступка за
давањe на коришћења објеката и доставља
надлежним органима општине Параћин за објекте у
својини општине Параћин, као и за објекте са правом
коришћења јавних предузећа јавних комуналних
предузећа, установа, других јавних служби и месних
заједница.

Ако су испуњени услови за постављање
објеката привременог карактера на објектима на
праву коришћења код јавних предузећа, установа и
месних заједница, надлежно Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове, упућује предлог
општинском Већу за доношење одлуке о покретању
поступка.

Објекти из ове Одлуке се могу постављати на
период до 10 година, с тим што се у одлуци о
покретању поступка опредељује начин поступка
давања на коришћење јавним надметањем -
лицитација или прикупљање писмених понуда и
период давања на коришћење.

ОРГАНИ И ПОСТУПАК ДАВАЊА НА
КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Члан 3.
Комисију која се састоји од 5 чланова за

објекте у својини општине Параћин формира
Скупштина општине, а за објекте на праву
коришћења јавних предузећа, јавних комуналних
предузећа, установа, других јавних служби и месних
заједница.

Правно техничке и административне послове
за потребе Комисије за објекте у својини општине и
правом коришћења МЗ обавља Одељење за
урбанизам и имовинско правне послове, а за потребе
јавних предузећа и установа стручне службе јавних
предузећа и установа.

Члан 4.
Након доношења одлуке из члана 2. став 6. и

7.  Комисија расписује јавни оглас.

Јавни оглас, расписан ради постављања
објекта привременог карактера на објектима из ове
Одлуке, садржи:

-ближе податке о локацији  и начину
постављања објекта привременог карактера на
објекту усвојини општине, почетној цени и периоду
коришћења,

-обавештење о датуму пријема пријава за
учешће у поступку,

-обавештење о документацији која се мора
приложити приликом пријављивања,

-обавештење да, ако подносилац пријаве не
закључи уговор о постављања објекта привременог
карактера на објектима у својини општине Параћин
са власником или корисником, губи право на
повраћај депозита,

-место и време одржавања јавног надметања,
-обавештење да се непотпуне и

неблаговремене пријаве неће узимати у обзир и
разматрати

- висину и начину полагања депозита,
-друге услове прописане важећим прописима.

Депозит из овог члана утврђује се у висини
од 20% од почетног износа из члана 9. ове Одлуке за
постављање објеката привременог карактера за
период до 10 година и исти се признаје у цену
плаћања на годишњем нивоу или ако се целокупан
износ исплаћује једнократно за период утврђен
Одлуком.

Јавни оглас за објекте из члана 9. став 1. се
објављује на локалној телевизији, огласној табли
Општине и огласној табли корисника објекта и
трајаће најмање 8 дана.

Члан 5.
Пријава за учешће на јавном надметању (у

даљем тексту: пријава) садржи:
-фотокопију личне карте за физичка лица,

фотокопију решења о регистрацији или извода из
регистра привредних субјеката ако је подносилац
пријаве правно лице или предузетник,

-овлашћење за заступање,
-доказ о уплаћеном депозиту и
-друге услове предвиђене јавним огласом.

Пријава са потребном документацијом за
објекте у својини општине Параћин и месних
заједница се доставља Одељењу за урбанизам и
имовинско правне послове преко писарнице
општинске Управе у затвореној коверти, са назнаком
"не отварати".

Пријава са потребном документацијом за
објекте који су дати на коришћење јавном предузећу
и установи се доставља преко пријемне службе тих
предузећа и установа, са назнаком "не отварати"

Пријаве се отварају и њихова уредност се
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проверава од момента када председник Комисије
отвори поступак јавног надметања.

До одржавања јавног надметања не могу се
давати обавештења о пријављеним учесницима.

Члан 6.
Поступак јавног надметања почиње тако што

Комисија проверава:
-благовременост поднетих пријава,
-уредност поднетих пријава (отвара коверте и

проверава садржину констатујући шта је приложено
од тражене документације уз пријаву)

-идентитет подносилаца уредних пријава или
њихових овлашћених заступника.

Уколико је пријава уредна и благовремена и
присутан подносилац пријаве или овлашћени
представник, председник Комисије сачињава листу
учесника јавног надметања и издаје им нумерисане
картице.

Услови за спровођење поступка јавног
надметања испуњени су ако је најмање једно лице
поднело уредну и благовремену пријаву на јавном
надметању, и ако то лица или његов овлашћен
заступник присуствује јавном надметању.

У случају да се не испуне услови из става 1.
овог члана, поступак се понавља у року од 30 дана.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да
истом присуствују сва заинтересована лица.

Председник Комисије објављује почетак
јавног надметања и наводи локацију  која је предмет
јавног надметања и почетни износ.

Председник Комисије започиње јавно
надметање питањем да ли неко нуди почетни износ
увећан за први корак лицитације који је дефинисан
правилима јавног надметања.

Поступак се понавља све док има учесника
јавног надметања који нуде већи износ од последње
понуде.

Када на трећи позив председника Комисије
нико од присутних учесника не понуди већи износ од
последње понуде, Комисија констатује најповољнију
понуду у записник и председник Комисије објављује
да је јавно надметање за  постављање објекта
привременог карактера на објектима у својини
општине Параћин  завршено.

Након објављивања завршетка јавног
надметања,  не могу се подносити накнадне понуде.

У поступку спровођења јавног надметања
председник Комисије се стара о одржавању реда,
опомиње и упозорава присутна лица да не ометају
чланове Комисије и учеснике у поступку.

Уколико се и после упозорења настави са
нарушавањем реда,  Комисија изриче опомену лицу
које омета њен рад.

Ако и после изрицања опомене исто лице
настави да омета рад Комисије, биће удаљено из
просторије у којој Комисија заседа.

После удаљења лица које је ометало рад
Комисије, иста наставља са радом. Ако не може да
обезбеди несметано спровођење поступка и поред
изречених мера опомене и удаљења, Комисија може
да одлучи да се прекине јавно надметање.

У случају прекида из претходног става,
Комисија је дужна да одреди када ће се поступак
наставити.

Члан 7.
У записник о току поступка јавног надметања

се уноси:
-број пријављених учесника,
-почетни износ,
-листа учесника са понуђеним износом,
-примедбе учесника јавног надметања,
-износ цене за постављања објекта

привременог карактера на објектима у својини
општине Параћин, као и на објекте са правом
коришћења јавних предузећа и установа и месних
заједница који је утврђен као најповољнији и податке
о учеснику са најповољнијом понудом,

-датум и време почетка и завршетка поступка
јавног надметања,

-остале податке од значаја за рад Комисије.
Записник потписују  присутни чланови

Комисије, учесници поступка и лице које води
записник.

Комисија сачињава извештај о спроведеном
поступку јавног надметања.

Извештај из става 1. овог члана, записник
Комисије и предлог решења о постављања објекта
привременог карактера на објектима у својини
општине Параћин и месних заједница  на којима иста
имају право коришћења Одељење за урбанизам и
имовинско – правне послове доставља Општинском
већу, одн. Скупштини општине.

Извештај из става 1. овог члана, записник
Комисије и предлог решења о постављања објекта
привременог карактера на објектима који су дати на
коришћење јавним предузећима и установама
стручне службе тих јавних предузећа и установа
достављају Скупштини општине,

Решење о постављању објекта привременог
карактера доноси Скупштина општине Параћин и
решење се доставља свим учесницима у поступку
јавног надметања и које је решење коначно у
управном поступку.

Учесник јавног надметања односно
подносилац  понуде који сматра да му је у поступку
јавног надметања или прикупљања понуда повређено
право има право жалбе општинском већу у року од 8
дана од дана завршетка јавног надметања.

Решење о постављању објекта привременог
карактера садржи: податке о кориснику, опис и
ближе податке о објекту  привременог карактера,
намену објекта који се гради, висину цене, обавезу
корисника да у роковима који су утврђени решењем
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измирује обавезе на име накнаде за коришење
објеката и др..

Решење из претходног става је правни основ
о решеним имовинско правним односима ради
добијања информација, локацијских услова или
одобрења за постављање објеката у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи.

Уколико корисник коме је одобрено
постављање привремених објеката не испуњава
услове по решењу и после упозорења, скупштина
општине доноси одлуку о стављању ван снаге
решења, с тим што је обавезан да уклони објекат о
свом трошку у року од 30 дана и доведе објекат у
првобитно стање, као и уколико се укаже потреба за
реконструкцијом, адаптацијом и извођењем других
радова може се ставити решење ван снаге.

Корисник коме је одобрено постављање
привременог објекта дужан је да поштује одредбе ове
Одлуке, као и решење и не сме давати на коришћење
објекте коме су њему дати на коришћење трећим
лицима.

Корисник из претходног става овог члана
може поднети захтев за укидање решења и пре
истека рока, с тим да накнаду плаћа до истека
отказног рока који износи 30 дана.

Члан 8.
Поступак прикупљања писмених понуда по

јавном огласу који расписује комисија спроводи у
складу са одредбама из ове одлуке које се односе на
јавно надметање.

Комисија доноси одлуку већином гласова од
укупног броја чланова.

ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
ИЛИ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Члан 9
Почетне цене за јавно надметање или

прикупљање писмених понуда за постављање
објеката из ове одлуке су:

1. рекламни панои на објекту, по цени од 50
динара по једном m2 дневно

2. рекламни панои на стубовима, по цени од
50 динара по једном m2 дневно

3. обавештења на објекту по цени од 10
динара по једном m2 дневно

4. обавештења на стубовима по цени од 10
динара по једном m2 дневно

5. билборд по цени од 50.000 динара, по
комаду за годину дана

6. ТВ билборд по цени од 20.000 динара по
комаду за годину дана

7. антенски стуб са антеном, по цени од
300.000 динара по комаду за годину дана

8. електронски уређаји по цени од 5000
динара по уређају за годину дана

9. ПТТ мрежа по цени од 50 динара по
дужном метру за годину дана

10. електро мрежа по цени од 50 динара по
дужном метру за годину дана

-оптички каблови на изграђеним стубовима
по цени по једном стубу од 1500 динара за годину
дана

-оптички каблови у подземним каналима и
цевима по цени од 100 динара по дужном метру за
годину дана

-изграђени водови по цени од 50 динара по
дужном метру за годину дана.

Плаћање се врши на годишњем нивоу и то до
05.02.. године за текућу годину.

Члан 10.
Органи општине Параћин, јавна предузећа,

установе и месне заједнице чији је оснивач општина
Параћин могу на основу решења Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове непосредно
да поставе објекте из члана 9 ове одлуке и не плаћају
накнаду за постављање објеката из ове одлуке.

Члан 11.
По доношењу решења од стране надлежног

органа, Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове за објекте на којима право коришћења имају
месне заједнице и стручна служба јавних
комуналних предузећа, јавних предузеа и установе за
објекте са правом коришћења тих предузећа и
установа којима је поверено управљање тим
објектима, припремају уговор са елементима из
јавног огласа.

Уговор из претходног става потписује лице
које овласти орган који је донео Одлуку о
постављању објеката привременог карактера, а за
јавна предузећа, јавна комунална предузећа и
установа директори истих.

Надлежно одељење општинске Управе за
рачуноводствене послове и надлежна служба
општинске управе која води књиговодство месних
заједница као  и јавно предузеће, установа којима је
поверено управљање и коришћење објекта дужни су
да прате извршење уговора и о свакој промени
услова из огласа и уговора су дужни да упозоре
корисника објекта о неиспуњавању обавеза, а
уколико исти и даље не поштује утврђене обавезе,
обавестиће надлежној јавног правобраниоца ради
покретања спора и надлежног инспектора ради
предузимања мера у складу са  овлашћењима по
одредбама  из ове одлуке.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 12.
Надзор над спровеђењем одредба ове одлуке

врши комунална и грађевинска инспекција
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општинске Управе општине Параћин и поступа у
складу са овлашћењима из Закона и ове одлуке.

Комунални инспектор контролише
постављање рекламних паноа и обавештења на
стубовима и објектима.

Грађевински инспектор контролише
постављање осталих објеката из ове одлуке.

Надлежни инспектор из ове одлуке доноси
решење о уклањању објеката који су постављени
противно одредбама из ове одлуке или поступају
противно решењу надлежног органа и закљученом
уговору.

Жалба на решење се подноси општинском
Већу општине Параћин у року од 8 дана и иста не
одлаже извршење решења.

Жалба на решење комуналног инспектора
подноси се општинском Већу и надлежном
Министарству.

Жалба на решење грађевинског инспектора
подноси се општинском Већу и надлежном
Министарству.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Новчаном казном у износу од 150.000,

казниће се за прекршај правно лице ако не поступа у
складу са одредбама ове Одлуке и то:

1. Ако јавно предузеће или установа поступа
противно супротно одредбама члана 2,3,4,5,6,7,8,9,

2. Ако јавно предузеће или установа поступа
противно одредбама члана 11

Новчаном казном казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у износу од
25.000 динара.

Члан  14.
Новчаном казном у износу од 75.000,00

динара, казниће се за прекршај предузетник ако
поставља објекте супротно одредбама из ове Одлуке.

Члан  15.
Новчаном казном у износу од 25.000 динара

казниће се за прекршај физичко лице ако поставља
објекте супротно одредбама из ове Одлуке.

За прекршаје који су предвиђени овом
Одлуком надлежни комунални и грађевински
инспектор издају прекршајни налог.

Прекршајни налог се издаје у складу са
одредбама чланова 168, 169, 170, 171, 172, и 173.
Закона о прекршајима (''Сл.гл. РС'', бр 65/2013,
13/2016 и 98/2016- Одлука УС).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  16.
Ова Одлука неће се примењивати за

прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре, као

и на полагање каблова ради изградње приступних
мрежа, на које ће се примењивати посебни закони
који уређују службеност постављања
инфраструктурних објеката.

Постављањем објеката из члана 1 ове Одлуке
се не стиче службеност и терет службености се не
уписује код надлежне службе РГЗ – Службе за
катастар непокретности Параћин.

За објекте који су постављени по раније
важећим прописима, правна лица  или предузетници
који су их поставили , дужни су да свој рад и
пословање ускладе са одредбама ове Одлуке у року
од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Уколико у остављеном року правно лице или
предузетник не ускладе рад и пословање са
одредбама ове Одлуке, надлежни инспекцијски
орган ће донети решење о уклањању тих објеката по
службеној дужности или по пријави општинског
правобранилаштва, надлежног јавног предузећа,
установе или месне заједнице.

Уколико правно лице или предузетник не
испуњава обавезе које су утврђене решењем и
уговором , надлежни орган из става 4. овог члана
покреће поступак за доношење Одлуке о поништају
решења и уклањању објеката који су постављени у
складу са овом Одлуком.

Поступак који је започет по раније важећој
одлуци, окончаће се по одредбама ове одлуке.

Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да

важи Одлука о постављању објеката привременог
карактера на објектима у својини општине и објеката
на којима право коришћења имају јавна предузећа,
установе и месне заједнице, ( ''Сл. Лист. Општине
Параћин'', бр.4/2014 и 5/2017)

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у '' Сл. листу општине Параћин'',

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-30/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.146. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС' бр.72/09, 81/09, исправка
64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14)
и члана 32. став 1 тачка 2. Статута општине Параћин
("Сл. лист општине Параћин", број 13/2008, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), на седници одржаној
дана 30.06.2017. године Скупштина општине
Параћин донела је:
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О Д Л У К У
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И

ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком прописује се врста објеката,

начин и поступак за постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним и другим површинама (киосци, баште
угоститељских објеката, тезге и други покретни
мобилијар), балон хала спортске намене,
надстрешница ѕа склањање људи у јавном превозу,
објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата
и пловећих постројења на водном земљишту на
територији општине Параћин (у даљем тексту
привремени објекти).

Члан 2.
Јавна површина је простор одређен планским

документом за уређење или изградњу јавних објеката
или јавних површина за коју се утврђује општи
интерес и то: улице, тргови, паркови и друге јавне
зелене површине, тротоари, слободни простори
између зграда намењени за јавну употребу, паркинг
простори, спортски и забавни терени и простор око
њих, неизграђено грађевинско земљиште намењено
за јавно коришћење и друго грађевинско земљиште
намењено за јавно коришћење.

Изградња и постављање споменика и спомен
обележја се врши на површинама јавне намене, а
изградња истих изван површине јавне намене је
забрањена, у складу са Одлуком о постављању
споменика и спомен обележја.

Привремени монтажни објекти могу се
постављати за време одржавања културних,
спортских, верских и других манифестација на
површинама јавне намене и у сеоским насељеним
местима под условима и по поступку који су
утврђени овом Одлуком.

Члан 3.
Мањи монтажни објекат привременог

карактера у смислу ове Одлуке је:
-киоск за пружање шалтерских услуга до

10м2,
-летње баште отвореног или затвореног типа,
-зимска башта затвореног типа
-украсни аутентични објекат (брвнара, вагон,

аутобус и сл.)
-тезга отворена, затворена, покривена са

надстрешницом, не више од 2м2,
-апарат за сладолед – не више од 1м2,

-апарат за кокице и др - не више од 1м2,
-непокретни фрижидери и расхладне витрине

по уређају за продају алкохолних безалкохолних
пића и сладоледа - не више од 1м2,

-објекти из става 1 тачке од 1 до 5 могу имати
тенду или сунцобран који са објектом чини целину,

-покретни и монтажни објекти за пружање
услуга брзе хране не више од 8м2,

-спортски објекти, објекти за забаву и
разоноду, клизалишта, тобогани, љуљашке,
аутомобили и др.

-спортски реквизити – голови, кошеви и др.
-билборди (рекламни панои површине веће од

6m2),
-тв билборди
-рекламни тотеми
-рекламни панои површине до 6m2

-трибине и озвучења са музичким уређајима,
-уређаји и опрема за презентацију роба и

услуга,
-објекти за продају пољопривредних

производа до 4 м2

-покретни објекти за продају
пољопривредних производа до 6 м2

-конзолне надстрешице – тенде са ослонцем
на јавној површини, изнад улаза и излога

-конзолне надстрешице – тенде, изнад улаза,
излога, прозора са испустом највише до 2 метра и на
висини од 2,5 м од коте тротоара

-објекат за продају прехрамбених и других
производа на мало,

-објекат за пружање занатских услуга и за
задовољење других потреба грађана не више од 2м2,

-јавне телефонске говорнице,
-објекат за јавни WC.

Члан 4.
Тип, величину, изглед и друге услове за

постављање привремених објеката, зависно од
њихове намене на површини јавне намене на
подручју Општине Параћин утврђује посебним
актом Орган општинске управе надлежан за послове
урбанизма, а у складу са Програмом постављања
привремених објеката на територији Општине
Параћин, који доноси Скупштина општине Параћин
(у даљем тексту Програм).

За постављање привремених објеката на
другим површинама и то тип, величину, изглед и
друге услове, зависно од њихове намене примњују се
прописи у зависности од места где се поставља
објекат (удаљеност од саобраћајнице, заштитни
појас, изглед и величина и др.), како се не би
угрозила безбедност људи и имовине.

Члан 5.
Привремене објекте могу постављати правна

лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту
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подносиоци захтева), на територији општине
Параћин који су власници објекта, закупци јавне
површине или власници друге површине, по
добијеној сaгласности од стране надлежног Одељења
за урбанизам, у складу са Законом, одредбама ове
Одлуке или Програмом за постављање привремених
објеката.

Члан 6.
Привремени објекти који се постављају на

површинама јавне намене, постављају се по
спроведеном поступку јавног надметања или
непосредном погодбом, без спроведеног поступка
јавног надметања.

Привремени објекти се постављају са
накнадом или без накнаде у складу са овом Одлуком
и Одлуком о локалним комуналним таксама.

Надлежно Одељење за урбанизам доноси
решење којим се одобрава постављање привременог
објекта на јавној површини, по поступку и на начин
како је утврђено овом Одлуком, а обрачун и наплату
доприноса за заузеће врши Одељење локалне пореске
администрације које по извршеном обрачуну и
наплати доставља у року од три дана доказ
надлежном одељењу које је донело решење.

II
УСЛОВИ ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ  ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА

Члан 7.
Привремени објекти се постављају на

површинама јавне намене и другим површинама
Привремени објекти из ове Одлуке могу се

постављати под условом:
-да се не омета прилаз и нормално

коришћење суседних објеката, као и да се не омета
нормално и безбедно кретање пешака,

-да се не смањује видљивост на
раскрсницама, угловима улица и не угрожава
безбедност саобраћаја,

-да се не нарушава изглед амбијенталне и
друге вредности насеља и

-да се не угрожавају заштићени културни
објекти

Привремени објекти се постављају на
површинама јавне намене за продају робе за
осмомартовске, првомајске, новогодишње и
традиционалне верске празнике у периоду до 10
дана, пре и за време празника, површине до 2m2.

Не могу се постављати летње баште испред
споменика културе, заштићених културних објеката,
на тротоарима чија је ширина мања од 3 метра.

Уколико временски услови дозвољавају,
објекти из ове Одлуке могу се постављати пре
временског периода који се утврђује Програмом.

Решење о постављању објеката из овог члана
доноси надлежно Одељење за урбанизам.

Постављање привремног објекта на јавној

површини се одобрава испред пословног простора
непосредно уз објекат, с' тим што се мора обезбедити
несметан пролаз пешака у ширини од 1,60метара.

Уколико не постоје услови за заузеће
непосредно уз објекат може се одобрити заузеће
јавне површине са друге стране пешачке стазе, с'тим
да не прелази ширину пословног објекта.

Уколико не постоје услови испред пословног
простора или је пословни простор у пасажу (није
видљив са главне улице) рекламни панои површине
до 6m2, тотеми, могу се поставити преко пута
пословног простора или поред главне улице на јавној
површини непосредном погодбом под условом да се
не угрожава безбедност људи и имовине, а по
добијеном одобрењу одељења за урбанизам.

Заузеће јавне површине испред пословног
простора власника или корисника може се
проширити испред суседног локала уз сагласност
власника односно ккорисника тог локала, а по
добијању одобрења надлежног органа.

За привремене објекте као што су билборди,
киосци, балон хала спортске намене, надстрешница
ѕа склањање људи у јавном превозу, објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата и пловећих
постројења на водном земљишту на територији
општине Параћин, летње баште отвореног или
затвореног типа, зимска башта затвореног типа,
украсни аутентични објекат, потребно је уз захтев
доставити идејно решење или идејни пројекат или
другу техничку документацију, а за остале
привремене објекте из ове Одлуке се уз захтев
доставља скица површине са скицом објекта који се
постаљају на јавној или другој површини.

Члан 8.
Привремени објекти који се постављају на

површинама јавне намене путем јавног надметања су
сви објекти из члана 3. ове Одлуке на локацијама
које су у складу са Програмом, осим објеката који се
постављају непосредно уз пословни објекат за
обављање истоветне делатности и објеката које
постављају државни органи, органи локалне
самоуправе и друга предузећа и установе чији је
оснивач локална самоуправа и друге установе из
области, образовања, културе и спорта, као и за
привремен објекти за одржавање манифестација и
презентација у временском року трајања коришћења
површине јавне намене до 10 дана, за које се не
доноси Програм.

Члан 9.
Програмом се одређују: место, тип, величина,

намена и време коришћења привременог објекта на
површини јавне намене.

Привремени објекти из члана 3 ове Одлуке
постављају се на период који је утврђен програмом.
Време постављања привремених објеката за који се
спроводи јавно надметање и за објекте са којима се и
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за објекте са којима се организују спортске и
културне манифестације, а за које се спроводи јавно
надметање се утврђује до 5 година.

Овлашћује се комисија из ове Одлуке да при
расписивању конкурса утврди рок и дужину заузећа
јавне површине до рокова који су предвиђени
Одлуком и програмом.

За остале објекте, време постављања се
утврђује у току целе календарске године или према
сезони производа, под условом да се не ремети и
угожава безубедност људи, имовине и саобраћаја.

Уколико у периоду којим је утврђено време
коришћења површине јавне намене дође или се
догоде непредвидиве околности, решење се може
ставити ван снаге, скратити рок коришћења, а
објекат се уклања.

Жалба на решење из претходног става не
одлаже извршење решења.

Члан 10.
Програм доноси Скупштина општине

Параћин, а припрема га орган Општинске управе
надлежан за послове урбанизма, на основу потреба за
постављање привремених објеката на територији
Општине Параћин.

Измене и допуне Програма врши се по
потреби, по поступку предвиђеном за доношење
Програма.

Члан 11.
Правна лица којима су поверене или дате на

одржавање површине јавне намене уколико се на
истима одржавају вашари или сајмови дужна су да
обавесте надлежно Одељење за урбанизам о времену,
дужини као и површинама које ће користити.

Државни органи, органи локалне самоуправе
и предузећа и установе чији је оснивач локална
самоуправа, или се финансирају из буџета локалне
самоуправе не плаћају накнаду, али су дужни да
прибаве одобрење за постављање привремених
објеката од Органа општинске управе надлежног за
послове урбанизма.

Члан 12.
Правна лица и предузетници који желе да

заузму површину јавне намене за коју се не
расписује јавно надметање подносе захтев
надлежном органу за послове урбанизма, који
садржи:

-димензију и изглед покретних објеката,
-доказ о испуњењу услова из члана 7 ове

Одлуке,
-образложење за одржавање манифистације,
-предлог за регулацију саобраћаја,
-одобрење за рад, регистрацију предузећа,

регистрацију удружења или доказ да се бави
пољопривредном делатношћу,

Надлежни орган Општинске управе за

послове урбанизма разматра захтев и доноси решење,
а по добијању потврде од Одељења локалне пореске
администрације о извршеној уплати накнаде за
постављање привременог објекта на површини јавне
намене, уручује решење подносиоцу захтева.

Жалба на решење из претходног става
подноси се у року од 8 дана од дана пријема
општинском Већу општине Параћин у писаној
форми.

Члан 13.
Привремени објекат се не може постављати:
-на јавним зеленим површинама осим на

уређеним стазама и посебно одређеном месту у
парку у складу са Програмом,

-на тротоарима уколико се ремети кретање
пешака и безбедност грађана и саобраћаја,

-на простору испред продавница односно
радњи истоветне делатности и понуде робе осим
корисника тих продавница или радњи .

III
НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА

Члан 14.
Привремени објекат поставља корисник

непосредно.
Корисник се одређује  путем јавног

надметања за заузеће јавне површине ако је оно
предвиђено одредбама ове Одлуке или непосредном
погодбом.

Поступак  јавног надметања на површинама
јавне намене спроводи Комисија коју бира
Скупштина општине Параћин и она одређује
критеријуме и начин  спровођења.

Стручно административне послове за
Комисију води орган Општинске управе надлежан за
послове урбанизма.

Оглас за јавно надметање расписује Комисија
и он садржи: опис места за постављање и површину,
тип, величину и намену привременог објекта, време
коришћења и цену накнаде за привремене
коришћење површине јавне намене (у даљем тексту
накнаде) и начин јавног надметања (лицитација или
прикупљање писаних понуда).

Почетна цена накнаде за поступак јавног
надметања, као и цена накнаде у поступку
непосредне погодбе утврћује се у складу са Одлуком
о локалним комуналним таксама.

Оглас за јавно надметање траје 8 дана и исти
се објављује у средствима информисања и на
огласној табли општине Параћин.

У изузетним случајевим оглас за јавно
надметање може трајати и краће од 8 дана, али не
краће од 3 дана.

Оглас за јавно надметање се проглашава
успелим ако је по јавном огласу приспела најмање
једна уредна и благовремена понуда.



30.06.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.9__  _99

По завршеном јавном надметању учесник има
право приговора у року од 8 дана од дана завршетка
јавног надметања и то Општинском већу општине
Параћин.

Комисија доноси правила за спровођење
поступка јавног надметања.

Члан 15.
По спроведеном јавном надметању надлежни

орган Општинске управе за послове урбанизма
доноси решење о постављању привременог објекта и
оно садржи: место, површину која се заузима,
намену привременог објекта, време коришћења, и
исто доставља Одељењу локалне пореске
администрације ради обрачуна и наплате накнаде за
заузеће у року од три дана од дана добијања решења.

У случају неуспеле лицитације за давање на
коришћење површина јавне намене за постављање
отворене, затворене или летње баште надлежно
Одељење за урбанизам донеће решење за заузеће
јавне површине подносиоцу захтева на период до 30
дана по ценовнику којим се утврђује цена за
лицитацију.

Члан 16.
Решење о одобрењу за постављање

привременог објекта садржи: место, површину која
се заузима, тип објекта који се поставља, време на
које се поставља и обавезу уклањања по истеку
времена на које је постављен.

Уз решење кориснику се издаје налепница
која се лепи на видном месту на објекту.

IV
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ
ОБЈЕКТА

Члан 17.
Корисник је дужан да привремени објекат,

који је постављен на површини јавне намене путем
јавног надметања, користи у складу са решењем и
уговором о привременом коришћењу.

Корисник привременог објекта који се
поставља на површини јавне намене без јавног
надемтања не закључује уговор, већ је дужан да
привремени објекат користи у складу са решењем.

Члан 18.
Корисник је дужан да привремени објекат и

простор око њега одржава уредно, да га редовно
чисти, да не оштећује површину јавне намене, не
лагерује и оставља предмете и ствари, и да га држи у
исправном стању.

Члан 19.
Постављени привремени објекат корисник не

може издати у закуп или подзакуп, односно пренети
право коришћења другом лицу уговором о пословно-
техничкој сарадњи нити било којим другим
уговором.

V
УКЛАЊАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 20.
Привремени објекат се уклања:

1. када је постављен без решења,
2. када је постављен супротно условима утврђеним
Програмом,
3. када је постављен на месту које није одређено
Програмом,
4. када се промени неки од услова утврђен
Програмом, а корисник им се не прилагоди у
остављеном року,
5. када објекат користи неовлашћено лице,
6. када се објекат постави  или  користи  супротно
издатом одобрењу,
7. када  корисник  објекат користи  за делатности
које нису  утврђене Програмом,
8. када се привремени објекат не користи дуже од 30
дана, што се регулише Уговором са ЈП Дирекција за
изградњу.

О уклањању привременог објекта комунални
инспектор обавештава надлежни орган Општинске
управе за послове урбанизма.

По пријему обавештења из става 2. овог
члана надлежни орган Општинске управе за послове
урбанизма доноси решење о престанку важења
издатог решења.

На решење из става 3. овог члана корисник
може изјавити жалбу, у року од 8 дана од дана
пријема решења Општинском већу општине
Параћин.

Члан 21.
Лица која су решењем надлежног органа

привремено поставила објекте на површинама јавне
намене дужна су да се придржавају рокова и других
услова који су утврђени наведеним решењем.

По истеку рока који је утврђен решењем,
лица су дужна да изврше уплату доприноса за
заузеће површине јавне намене по важећем решењу
до расписивања јавног огласа и окончања поступка
по јавнном огласу.

Уколико лице не поступа у складу са
одредбама става два овог члана, дужно је да уклони
објекат о свом трошку са површине јавне намене и
исту доведе у стање пре постављања објекта.

Уколико лице не поступи по одредбама овог
члана надлежни орган комуналне инспекције донеће
решење којим ће наложити плаћање заузећа
површине јавне намене или решење за уклањање
објекта.

У случају указане потребе или других разлога
за које процени надлежна служба привремени
објекат (билборд) се може уклонити и пре рока који
је дат решење о заузећу јавне површине јавне
намене.
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VI
НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ

Члан 22.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове

Одлуке врши орган Општинске управе надлежан за
послове комуналне инспекције и грађевинска
инспекција.

Члан 23.
У вршењу инспекцијског надзора комунални

инспектор је овлашћен да решењем нареди
уклањање привременог објекта у случајевима
предвиђеним овом Одлуком.

Уколико комунални инспектор утврди да је
одступљено од површине датој решењем надлежног
органа наложиће уклањање или усаглашавање у
погледу одступљене површине од дана постављања
објекта.

Уколико комунални инспектор утврди да је
привремено заузета јавна површина, без одобрења
надлежног органа наложиће уклањање објекта или
прибављање одобрења за период постављања.

Члан 24.
Решење о уклањању привременог објекта

комунални инспектор доноси по истеку рока који је
утврђен решењем надлежног органа.

Жалба на решење из претходног става не
одлаже извршење решења.

Жалба на решење из овог члана може се
поднети у року од 8 дана од дана пријема решења
Општинском већу општине Параћин.

Члан 25.
Ако корисник не поступи по решењу

комуналног инспектора и не уклони привремени
објекат, комунални инспектор ће одредити да се
привремени објекат уклони о трошку корисника,
преко другог лица, на место које је одређено за те
намене.

Члан 26.
Комунални инспектор је дужан да уколико

утврди прекршај поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном органу за
прекршаје.

VII
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара

казниће се за прекршај правно лице ако:
1. постави привремени објекат противно одредбама
члана 8 ове Одлуке.
2. поступи противно одредбама члана 11 став 1 ове
Одлуке
3. Користи објекат супротно одредбама члана 12 ове
Одлуке

4. постави објекат противно одредбама члана 13 ове
Одлуке
5. не уклони привремени објекат према условима
утврђеним у члану 14 ове
Одлуке
6. Ако не залепи налепницу на видном месту на
привременом објекту за који је добио одобрење о
заузећу у складу са одредбама члана 16 став 2 ове
Одлуке
7. не користи привремени објекат у складу са
одредбама члана 18.ове Одлуке
8. не одржава привремени објекат у складу са чланом
19 ове Одлуке
9. корисник привременог објекта поступа противно
одредбама члана 20 ове Одлуке
10. не поступе у складу са чланом 21. став 1 и 2 ове
Одлуке.

Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном
лицу за прекршај из става 1 овог члана.

Члан 28.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара

казниће се за прекршај предузетник ако:
1. постави привремени објекат противно одредбама
члана 8 ове Одлуке.
2. поступи противно одредбама члана 11 став 1 ове
Одлуке
3. Користи објекат супротно одредбама члана 12 ове
Одлуке
4. постави објекат противно одредбама члана 13. ове
Одлуке
5. не уклони привремени објекат према условима
утврђеним у члану 14. ове   Одлуке
6. Ако не залепи налепницу на видном месту на
привременом објекту за који је добио одобрење о
заузећу у складу са одредбама члана 16 став 2 ове
Одлуке
7. не користи привремени објекат у складу са
одредбама члана 18.ове Одлуке
8. не одржава привремени објекат у складу са чланом
19 ове Одлуке
9. корисник привременог објекта поступа противно
одредбама члана 20 ове Одлуке
10. не поступе у складу са чланом 21. став 1 и 2 ове
Одлуке.

Члан 29.
Новчаном казном од 5.000 до 100.000 казниће

се за прекршај физичко лице ако:
1. постави привремени објекат противно одредбама
члана 8 ове Одлуке.
2. поступи противно одредбама члана 11 став 1 ове
Одлуке
3. Користи објекат супротно одредбама члана 12 ове
Одлуке
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4. постави објекат противно одредбама члана 13 ове
Одлуке
5. не уклони привремени објекат према условима
утврђеним у члану 14 ове   Одлуке
6. Ако не залепи налепницу на видном месту на
привременом објекту за који је добио одобрење о
заузећу у складу са одредбама члана 16 став 2 ове
Одлуке
7. не користи привремени објекат у складу са
одредбама члана 18.ове Одлуке
8. не одржава привремени објекат у складу са чланом
19 ове Одлуке
9. корисник привременог објекта поступа противно
одредбама члана 20 ове Одлуке
10. не поступе у складу са чланом 21. став 1 и 2 ове
Одлуке.

VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје

да важи Одлука о постављању и уклањању
монтажних објеката и објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама ("Сл. лист
општине Параћин" 7/2015).

Члан 31.
Одобрења која су издата као и за започети

поступак давања на коришћење по раније важећој
Одлуци окончаће се по истој, а рокови за издата
одобрења и закључени уговори, важе до истека рока
постављања по уговору.

Скупштина општине Параћин ће донети
Програм за постављање привремених објеката у
складу са одредбама ове Одлуке у складу са
потребама.

Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-31/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.146. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС' бр.72/09, 81/09, исправка
64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14)
и члана 8. Одлуке о постављању и уклањању
монтажних објеката и објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама
("Службени лист општине Параћин" бр.__/2015) и

члана 32. став 1 тачка 2. Статута општине Параћин
("Сл. лист општине Параћин", број 13/2008, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), на седници одржаној
дана 30.06.2017. године Скупштина општине
Параћин донела је

П Р О Г Р А М
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ

ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање привремених објеката на
површинама јавне намене у Општини Параћин врши
се сагласно Одлуци о постављању и уклањању
монтажних објеката и објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама
(''Службени  лист општине Параћин '' бр.).

Овим програмом утврђују се локације - места
и услови постављања привремених објеката на
површинама јавне намене на територији Општине
Параћин и то киоска, аутобуских стајалишта са
киосцима, рекламних паноа – билборда и ТВ
билборда, пoкретних објеката за продају
пољопривредних производа - бостана, летњих башти,
зимских башти, спортског клизалишта са пратећим
објектом, као и локације за постављање покретног
мобилијара и њихова врста, величина, тип и намена.

2. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
A) Локације киоска

ЛОКАЦИЈА 1 – у ул. К. Петра поред бивше кафане
''Три грозда'', киоск тип 2, бруто површине до 8 m2

ради продаје пекарских производа – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 2 – у ул. К. Петра поред бивше кафане
''Три грозда'', киоск тип 1, бруто површине 6 m2, ради
продаје цигарета, новина и разне ситничарске робе у
оригиналном паковању – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 3 – у ул. Вожда Карађорђа (на
тротоару, испред књижаре ''Папир комерц''), киоск
тип 1, бруто површине 6 m2, ради продаје цигарета,
новина и разне ситничарске робе у оригиналном
паковању – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 4 – у ул. Вожда Карађорђа (на
тротоару, испред књижаре, ''Папир комерц''), киоск
тип 1, бруто површине до 6 m2, ради продаје касета и
дискова – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 5 – ул. В. Карађорђа, испред зграде бр.
62, киоск тип 1, бруто површине 6 m2, ради продаје
цигарета, новина и разне ситничарске робе у
оригиналном паковању – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 6 – угао ул. Боре Петровића и ул.
Мајора Гавриловића (код МЗ Центар), киоск тип 1,
бруто површине 6 m2, ради продаје цигарета, новина
и разне ситничарске робе у оригиналном паковању –
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1 ком.
ЛОКАЦИЈА 7– ул. Београдска, до парцеле кп.бр.
3068/1 К.О. Параћин град (поред гаража), киоск тип
1, бруто површине 6m2, ради продаје цигарета,
новина, разне ситничарске робе у оригиналном
паковању – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 8 – ул. Француска код МЗ ''11.
Конгрес'', киоск тип 1, бруто површине 6 m2, ради
продаје цигарета, новина и разне ситничарске робе у
оригиналном паковању – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 9 – ул. Т. Живановића, код зграде
бивше ''Штампарије'', киоск тип 1, бруто површине
6m2, ради продаје цигарета, новина, разне
ситничарске робе у оригиналном паковању и
аутобуских карата – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 10 – у ул.Т. Живановића, код СРЦ ''7.
јули'', киоск тип 1, бруто површине 6 m2, ради
продаје цигарета, новина, разне ситничарске робе у
оригиналном паковању – 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 11 – у ул. Др. Драгољуба Јовановића
(улаз у Машинско – електротехничку школу), киоск
тип 1, бруто површине 6 m2 продаја, новина и разне
ситничарске робе у оригиналном паковању или
фотокопирање и продаја школског прибора– 3 ком.
ЛОКАЦИЈА 12 – у ул. Др. Драгољуба Јовановића
(плато испред фискултурне сале Гимназије), киоск
тип 3 бруто површине 10 m2, продаја брзе хране – 1
ком.
ЛОКАЦИЈА 13 –у ул. Бранка Крсмановића (испред
библиотеке), киоск тип 1, бруто површине 6 m2, ради
продаје цигарета, новина и разне ситничарске робе у
оригиналном паковању – 1 ком

Б) Локације аутобуских стајалишта

ЛОКАЦИЈА 1 – у ул. Мајора Гавриловића (код
зграде број 6), аутобуско стајалиште са киоском
ЛОКАЦИЈА 2 – у ул. Вожда Карађорђа (код зграде
бр. 76), аутобуско стајалиште
ЛОКАЦИЈА 3 – у ул. Војводе Мишића (преко пута
улице "Дилетово сокаче"), аутобуско стајалиште са
киоском
ЛОКАЦИЈА 4 –  у ул. Мајора Марка (код бр. 90),
аутобуско стајалиште
ЛОКАЦИЈА  5 – у ул. Томе Живановића (код
градског стадиона), аутобуско стајалиште са киоском
ЛОКАЦИЈА  6 – у ул. Томе Живановића (код зграде
бивше ''Штампарије''), аутобуско стајалиште
ЛОКАЦИЈА  7 –  у ул. Немањиној (код маркета
"Јагодњак"), аутобуско стајалиште са киоском
ЛОКАЦИЈА 8 –  у ул. Новоселска (испред
раскрснице са ул. Милоја Јоцића), аутобуско
стајалиште
ЛОКАЦИЈА 9 –  у ул. ул. Књаза Милоша (код броја
92), аутобуско стајалиште

В) Локације за постављање покретних објеката за
продају пољопривредних производа - бостана

ЛОКАЦИЈА 1 – код Хале спортова, 1 место
површине 6 m2 за постављање покретног
привременог објекта
ЛОКАЦИЈА 2 –  ул. Мајора Гавриловића, поред
аутобуског стајалишта, 1 место површине 6 m2 за
постављање покретног привременог објекта.
ЛОКАЦИЈА 3 – у ул. Томе Живановића – код зграде
бивше ''Штампарије'', 2 места површина по 6м2 за
постављање привремених објеката - приколица
ЛОКАЦИЈА 4 – у ул. Мајора Гавриловића испред
самачке зграде Штофаре, 2 места површина по 6м2
за постављање покретних привремених објеката
ЛОКАЦИЈА 5 – угао ул. Кнез Михајлова и Тодора
од Сталаћа, 1 место површине 6 m2 за постављање
покретног привременог објекта
ЛОКАЦИЈА 6 – код МЗ Глождак, 2 места
површина по 6 m2 за постављање покретних
привремених објеката.
ЛОКАЦИЈА 7 – ул. Мајора Гавриловића испред
зграде бр 9, 1 место површине 6 m2 за постављање
покретног привременог објекта
ЛОКАЦИЈА 8 – у ул. Војводе Мишића, код
семафора са десне стране – 3 места површина по 6 m2

за постављање покретних привремених објеката.
ЛОКАЦИЈА 9 – у ул. Адакалској, преко пута цркве
– 3 места површина по 4 m2 за постављање
покретних привремених објеката.
ЛОКАЦИЈА 10 - у ул. Немањиној, са десне стране,
пре аутобуског стајалишта код маркета "Јагодњак", 2
места површина по 6м2 за постављање покретних
привремених објеката.
ЛОКАЦИЈА 11 – угао ул. Мајора Гавриловића и ул.
Боре Петровића, 3 места површина по 6 m2 за
постављање покретних привремених објеката
ЛОКАЦИЈА 12 – ул. Књаза Милоша, преко пута
бензинске пумпе, 2 места површина по 6 m2 за
постављање покретних привремених објеката.
ЛОКАЦИЈА 13 - на углу ул. Војводе Мишића и
Стефана Првовенчаног, 1 место површине 6 m2. за
постављање покретног привременог објекта

Г) Локације летњих башти

ЛОКАЦИЈА 1 – на површини јавне намене - платоу
испред зграде ''Ламела'' летња башта површине до  60
m2 - 3 ком.
ЛОКАЦИЈА 2 – на површини јавне намене- платоу
испред зграде ''Бакаруша'' а до улице Краља Петра I,
летња башта са могућношћу постављања тенде, без
извођења радова на јавној површини, површине до
60 m2 - 1 ком.
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Д) Локација украсног аутентичног објекта са
могућношћу постављања летње баште
ЛОКАЦИЈА 1 - на површини јавне намене - платоу
поред зграде ''Кула'' постављање аутентичног објекта
(брвнара, вагон, аутобус и сл.) уз могућност
постављања летње баште површине до 70 m2 - 1 ком.

Ђ) Локације зимских башти

ЛОКАЦИЈА 1 – на површини јавне намене - платоу
испред зграде ''Ламела'' зимска башта површине  до
80 m2- 3 ком.
ЛОКАЦИЈА 2 – на површини јавне намене – на
платоу испред зграде ''Бакаруша'' а до улице Краља
Петра I,  зимска башта површине до 60 m2. - 1 ком.

E) Локација украсног аутентичног објекта са
могућношћу постављања зимске баште
ЛОКАЦИЈА 1 – на површини јавне намене - платоу
поред зграде ''Кула'' постављање аутентичног објекта
(брвнара, вагон, аутобус и сл.) са могућношћу
постављања зимске баште у површини до 70m2 - 1
ком.

Ж) Локација спортског клизалишта
`
ЛОКАЦИЈА 1 кп.бр. 2107/4 КО Параћин-град (на
платоу, испред зграде ''Ламела''), за постављање
спортског клизалишта, димензија 30х15м, са
пратећим објектом димензија 4х6m (ципеларник,
сервис и мини-бифе).

З) Локације ТВ билборда

ЛОКАЦИЈА 1 – на површини јавне намене испред
улаза бр. 2 у зграду ''Ламела'' I ТВ билборд величине
дијагонале екрана до 75 инча у у односу 16 : 9 - 1 ком
површина заузећа 2 m2

ЛОКАЦИЈА 2 – на површини јавне намене угао
Боре Петровића и Вожда Карађорђа ТВ билборд
величине дијагонале екрана до 75 инча у у односу 16
: 9 - 1 ком површина заузећа 2 m2

ЛОКАЦИЈА 3 – у ул. Мајора Марка (код улаза у
зубну амбуланту) ТВ билборд величине дијагонале
екрана до 75 инча у у односу 16 : 9 - 1 ком површина
заузећа 2 m2

И) Локација рекламних паноа - билборда

ЛОКАЦИЈА 1 – кп.бр. 2107/4 КО Параћин-град, у
ул. Краља Петра Првог, - билборд величине 4×3 м, за
постављање реклама типа "Метрополис" или слично
- 1 ком. површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 2 – на површини јавне намене у ул.
Немањина, испред моста са леве стране, гледајући
према ''Српској фабрици стакла'' , билборд величине
4×3 м, за постављање реклама типа "Метрополис"

или слично – 1 ком. површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 3 на површини јавне намене у ул. Томе
Живановића, испред главне аутобуске станице,
билборд величине 4×3 м, за постављање реклама
типа "Метрополис" или слично – 1 ком. површина
заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 4 на површини јавне намене до управне
зграде "Ниспетрола"", билборд величине 4×3 м, за
постављање реклама типа "Метрополис" или слично
– 1 ком. површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 5 на површини јавне намене испред
фабрике "Пионир", у ул. Царице Милице, билборд
величине 4×3 м, за постављање реклама типа
"Метрополис" или слично – 1 ком. површина заузећа
6m2

ЛОКАЦИЈА 6 на површини јавне намене у ул.
Франша Де Переа, испред Железничке станице,
билборд величине 4×3 м, за постављање реклама
типа "Метрополис" или слично – 1 ком. површина
заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 7 на површини јавне намене испред
административне зграде ''Српске фабрике стакла'',
угао ул. Мајора Марка и Немањине, билборд
величине 4×3 м, за постављање реклама типа
"Метрополис" или слично – 1 ком. површина заузећа
6 m2

ЛОКАЦИЈА 8 – на површини јавне намене на углу
ул. Цара Душана и Краља Милутина, билборд
величине 4×3 м, за постављање реклама типа
"Метрополис" или слично – 1 ком. површина заузећа
6m2

ЛОКАЦИЈА 9 – на површини јавне намене, на
зеленој површини на острву код О.Ш. "Радоје
Домановић", билборд величине 4×3 м, за постављање
реклама типа "Метрополис" или слично – 1 ком.
површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 10 на површини јавне намене у ул.
Кнеза Милоша, до улаза у сточну пијацу,  билборд
величине 4×3 м, за постављање реклама типа
"Метрополис" или слично – 1 ком. површина заузећа
6m2

ЛОКАЦИЈА 11 на површини јавне намене испред
моста у ул. Ђ. Бранковића, са леве стране гледајући
према фабрици бомбона, билборд величине 4×3 м, за
постављање реклама типа "Метрополис" или слично
– 1 ком. површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 12 на кп.бр. 5522/1 КО Параћин град у
ул. Видовданској, преко пута улаза у пекару "Извор",
рекламни пано од алуминијума, површине 4×3 м – 1
ком. површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 13 – на површини јавне намене, на кп.
бр. 2104/1 КО Параћин – град, код Дома технике,
билборд величине 4×3 м, за постављање реклама
типа "Метрополис" или слично – 1 ком. површина
заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 14 – на површини јавне намене између
ул. Мајора Марка и ул. 13. Октобар, билборд
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величине 4×3 м, за постављање реклама типа
"Метрополис" или слично – 1 ком. површина заузећа
6m2

ЛОКАЦИЈА 15 – на површини јавне намене, на
улазу у индустријску зону ''Змич'', поред државног
пута II- А реда бр 158, билборд величине 4×3 м, за
постављање реклама типа "Метрополис" или слично
– 1 ком., површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 16 – на површини јавне намене, угао
улице Видовданаска и Стришка (преко пута
Ветеринарске станице), билборд величине 4×3 м, за
постављање реклама типа "Метрополис" или слично
– 1 ком., површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 17 – на површини јавне намене, угао
улице Видовданаска и Козарачка, билборд величине
4×3 м, за постављање реклама типа "Метрополис"
или слично – 1 ком., површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 18 – на површини јавне намене, у
улице Боре Петровића (поред моста на улазу на
паркинг), билборд величине 4×3 м, за постављање
реклама типа "Метрополис" или слично – 1 ком.,
површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 19 на површини јавне намене у ул.
Томе Живановића, испред СРЦ ''7. Јули'', билборд
величине 4×3 м, за постављање реклама типа
"Метрополис" или слично – 1 ком. површина заузећа
6m2

ЛОКАЦИЈА 20 на површини јавне намене у ул.
Немањина, испред раскрснице са ул. 13, Октобар,
билборд величине 4×3 м, за постављање реклама
типа "Метрополис" или слично – 1 ком. површина
заузећа 6m2

ЛОКАЦИЈА 21 на површини јавне намене у ул.
Краља Милутина, код МЗ Глождак (угао са ул. Браће
Југовића), билборд величине 4×3 м, за постављање
реклама типа "Метрополис" или слично – 1 ком.
површина заузећа 6 m2

ЛОКАЦИЈА 22 на површини јавне намене у ул.
Мајора Марка преко пруге (угао са ул. Тимочка), ,
билборд величине 4×3 м, за постављање реклама
типа "Метрополис" или слично – 1 ком. површина
заузећа 6 m2

J) Локације за постављање покретних мобилијара
– дечијих играоница, презентација,
манифестација преко десет дана, забавних игара
за децу, апарата за сладолед, фрижидера за
сладолед, безалокохолних пића, кокица,
помфрита, крофница, резаног цвећа, сувенира и
др. за задовољење потреба грађана у екстра зони

ЛОКАЦИЈА 1 – У улици Краља Петра I - на
поплочаном делу испред зграде ''Ламела'' преко пута
продајног места Државне лутрије Србије до улице,
дечија играоница – 35,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 2 - У улици Краља Петра I - на
поплочаном делу испред зграде ''Ламела'' у наставку

локације 1, забавне игре за децу - 20,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 3 - У улици Краља Петра I – испред
зграде ''Ламела'' између две дечије играонице (између
две летње баште) – забавне игре за децу, дечији
аутомобилчићи и  играоница 15,00 m2 - 1ком.
ЛОКАЦИЈА 4 - У улици Краља Петра I – испред
зграде ''Ламела'' – забавне игре за децу, дечији
аутомобилчићи 10,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 5 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару до улице ,
апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 6 – У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару до улице,
апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 7 - У улици Краља Петра I - преко
пута градске апотеке ''Параћин'' на тротоару до
улице, апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 8 – У улици Краља Петра I - преко
пута градске апотеке ''Параћин'', на тротоару до
улице, апарат за помфрит – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 9 - У улици Краља Петра I – испред
тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару до улице,
апарат за кокице, кикирики и сл. - 2,00m2 -  1 ком.
ЛОКАЦИЈА 10 - У улици Краља Петра I – испред
тржног центра ‘’Коцка I’’ на тротоару, апарат за
кокице, кикирики и сл. - 2,00m2 -  1 ком.
ЛОКАЦИЈА 11 - У улици на тротоару до улице,
преко пута градске апотеке ''Параћин''  апарат за
кокице, кикирики и сл. – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 12 - У улици Краља Петра I - испред
зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, апарат за
кокице – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 13 - У улици Краља Петра I - испред
зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, апарат за
кокице, кикирики и сл. – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 14 - У улици Краља Петра I - испред
зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, апарат за
палачинке – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 15 - У улици Краља Петра I - испред
зграде Ламела на тротоару до улице, апарат за
палачинке – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 16 - У улици Краља Петра I -  преко
пута градске апотеке ''Параћин'', на тротоару до
улице, апарат за палачинке – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 17 - У улици Краља Петра I - преко
пута градске апотеке ''Параћин'', на тротоару до
улице, апарат за палачинке – 2,00m2 - 2 ком.
ЛОКАЦИЈА 18 - У улици Краља Петра I - испред
зграде ''Ламела'' на тротоару до улице, апарат за
крофнице – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА  19 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I‘’ на  тротоару до улице,
апарат за крофнице – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 20 - У улици Краља Петра I - преко
пута градске апотеке ''Параћин'', на  тротоару до
улице, апарат за крофнице – 2,00m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 21 - У улици Краља Петра I - преко
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пута градске апотеке ''Параћин'', на  тротоару до
улице, ради продаје наочара – 2,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 22 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару до улице до
улице - ради продаје наочара – 2,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 23 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару до улице – за
задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 24 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару до улице – за
задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 25 - У улици Краља Петра I - испред
зграде ''Ламела'' на  тротоару  до улице– за
задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 26 - У улици Краља Петра I - испред
зграде ''Ламела'' на  тротоару до улице– за
задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 27- У улици Краља Петра I - преко
пута градске апотеке ''Параћин'', на  тротоару до
улице – за задовољење потреба грађана – 1,00 m2 - 1
ком.
ЛОКАЦИЈА 28 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару  до улице – за
сувенире и друга обележја града – 2,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 29 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I ‘’ на  тротоару до улице – за
сувенире и друга обележја града – 2,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 30 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Koцка I‘’ на  тротоару до улице – за
сувенире и друга обележја града – 2,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 31 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I‘’ на  тротоару до улице –
резано цвеће – 2,00 m2- 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 32 - У улици Краља Петра I - испред
тржног центра ‘’Коцка I‘’ на  тротоару до улице –
резано цвеће – 2,00 m2 - 1 ком.
ЛОКАЦИЈА 33 – У улици Краља Петра I код зграде
''Кула'' на тротоару до улице – фрижидер за сладолед
– 1,00 m2

ЛОКАЦИЈА 34 – Угао Томе Живановића и Бранка
Крсмановића на тротоару до улице – фрижидер за
сладолед – 1,00 m2

ЛОКАЦИЈА 35 – У улици Бранка Крсмановића на
тротоару код већа технике – фрижидер за сладолед –
1,00 m2

ЛОКАЦИЈА 36 – У улици Томе Живановића испред
СРЦ ''7 Јули'' – фрижидер за сладолед – 1,00 m2

ЛОКАЦИЈА 37 – У улици Краља Петра I испред
тржног центра ''Коцка I'' или испред зграде ''Ламела''
– за уличне музичаре – забављаче– 1,00 m2

ЛОКАЦИЈА 38 – У улици Краља Петра I испред
тржног центра ''Коцка I'' или испред зграде ''Ламела''
– за уличне уметнике – сликаре (израда карикатура,
фотографија и друго...) – 1,00 m2 ЛОКАЦИЈА 39 – У
улици Краља Петра I испред зграде Ламела, на
платоу, а на страни до улице, ''Multi D'' биоскоп – 6
m2

Овим Програмом утврђује се 15 места за
постављање привремених објеката (киоска) на 13
локација, 9 аутобуских стајалишта на 9 локација од
чега су 4 аутобуских стајалишта са киоском, а 5 само
аутобуска стајалишта, 24 места на 13 локација ради
постављања привремених покретних објеката за
продају пољопривредних производа – бостана, 4
летње баште на 2 локације и 4 зимске баште на 2
локације, као и постављање украсног аутентичног
објекта са могућношћу постављања зимске и летње
баште, 1 локација ради постављања спортског
клизалишта са пратећим објектима, 3 локација ради
постављања ТВ Билборда, као и 22 локације за
постављање 22 рекламна паноа – билборда.

Oвим Програмом се предвиђа 16 места за
постављање привремених објеката – киоска на
период до 5 године са могућношћу плаћања са сваку
годину посебно у једнаким годишњим ратама и то до
10. фебруара текуће године за предстојећу годину
Програмом се предвиђа 4 локација за постављање 4
аутобуских стајалишта са киоском на период дo 5
година.

Намена објеката назначена као киоск
подразумева продају робе на мало и то: штампе,
дуванских производа, безалкохолних и алкохолних
пића и кондиторских производа у оригиналном
паковању, папирне галантерије, играчака, прибора за
личну хигијену, телефонских картица и сл., а на
локацији 1 продају пекарских производа и на
локацији 4 продају касета и дискова.

Предвиђено је и 24 места на 13 локације за
постављање привремених покретних објеката за
продају пољопривредних производа – бостана.
Период на који се, предметне локације, ради продаје
бостана, дају у закуп утврђују се на период од
најмање од 45 дана, а најдуже 120 дана у периоду од
01. јуна до 30. септембра.

Намена објеката из овог програма
подразумева продају пољопривредно –
прехрамбрених производа и то бостана.

Програмом се дефинише и постављање 4
летње баште на 2 локације на период до 5 година, као
и 1 локација за постављање украсног аутентичног
објекта, уз могућност постављања летње баште на
период дo 5 годинa.

Програмом се дефинише и постављање 4
зимске башти на 2 локације на период до 5 година,
као и 1 локација за постављање украсног
аутентичног објекта, уз могућност постављања
зимске баште на период дo 5 годинa.

Летње баште се постављају у периоду од 1.
априла до 30.септембра, а зимске баште се
постављају у периоду од 01. септембра – 30 априла.
Уколико је на предметној локацији постављена
зимска башта, онда се летња башта поставља у
периоду од 01. маја – 31. августа.

Предвиђено је и место постављања спортског
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клизалишта са пратећим објектима. Објекти се
постављају у периоду од 01. децембра до 15.
фебруара, с тим да Одељење за урбанизам у складу
са временским приликама може продужити рок за
максимално 30 дана. Објекти се постављају за
период до 5 годинa.

Програмом је предвиђено и 22 локација за
постављање 22 рекламних паноа – билборда на
период дo 5 година, као и 3 локација за постваљање
ТВ билборда на период дo 5 година. Сви рекламни
панои – билборди, као и ТВ Билборд могу бити
двострано орјентисани.

Привремено коришћење места за локације
под Ј по Програму се издају максимално за
временски период од 01.05. текуће године до 15.10.
текуће године, у временском интервалу од 18,00h до
24,00h.

У поступку јавног позива, прецизније ће се
утврдити временски оквир за привремено коришћење
површине јавне намене у зависности од делатности
која се обавља.

Рок постављања објеката привременог
карактера на површинама јавне намене одредиће
комисија у поступку расписивања јавног огласа.

Покретни мобилијар који се поставља на
површинама јавне намене не сме да ремети  кретање
пешака, изглед града, угрожава саобраћај и
безбедност грађана и имовине.

У времену одржавања манифестација, које
организује Општина као и установе и организације,
основане од стране локалне самоуправе, сви
корисници који би угрожавали одржавање
манифестације у обавези су да уклоне привремене
објекте.

Ближе дефинисање места постављања, као и
услова по локацијама и објектима обавиће Одељење
за урбанизам у поступку спровођења Програма.

Уколико временски услови дозвољавају,
објекти из овог Програма могу се постављати пре
временског периода утврђеног по основу овог
Програма, а решење о постављању објеката из овог
става доноси надлежно Одељење за урбанизам.

Периоди дати у овом Програму могу бити и
краћи у случајевима реализације објеката
дефинисаних урбанистичким планом.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овај програм доставља се на спровођење
општинском органу управе надлежном за послове
урбанизма, који издаје одобрење за постављање.

4. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Ступањем на снагу овог Програма престаје да
важи Програм за постављање привремених објеката
на територији општине Параћин (Сл. лист општине

Параћин бр. 7/2015).
Објекти који су постављени на основу раније

важећег Програма, остају на својим локацијама до
истека рока дефинисаног Уговором о закупу.

Оваj Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-32/2017-II од 30.06.2017. 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  30.06.2017.
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.

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
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Решења којe 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.
Обавезује се најповољнији понуђач ''EXE

NET DOO NIŠ'' Цара Душана 85 18000 Ниш да
преостали износ дуга од 1.505.000,00 рсд уплати у
једнаким ратама сваке треће године до 05.02. у
години (уплаћени депозит у износу 535.000,00 рсд се
урачунава у купопродајну цену).

Реализацију овог решења у погледу плаћања
обавеза вршиће рачуноводствена служба Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове.

Давањем на коришћење стубова јавне расвете
и подземних калнала и цеви не стиче се право уписа
у РГЗ – Катастар непокретности у Параћину.

Члан 5.
Ово Решење се доставља најповољнијем

понуђачу, Службеном листу општине Параћин и
архиви.

Уколико најповољнији понуђач не испуњава
обавезе по овом решењу покреће се поступак за
стављање решења ван снаге и уклањање каблова са
стубова јавне расвете и подземних цеви и канала као
и повраћаја у пређашње стање.

Члан 6.
Усвајањем овог решења престаје да важи

решење Скупштине општине Параћин, број: 464-
26/2017-II од 29.05.2017. године.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине
Параћин.

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: 352-27/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015 и
81/2016 - Одлука УС РС), тачке 2. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени
гласник РС", бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016
и 45/2016) и члана 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 13/2008,
12/2012, 13/2012, 17/2013, 17/2014 и 25/2016)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној дана 30.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општинској

управи, јавним предузећима и установама
општине Параћин

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о максималном броју

запослених на неодређено време у општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин ("Службени лист општине Параћин", број
23/15, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17) став 3. алинеје
став 3. алинеје 10. и 11., мењају се и гласе:
ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин'':
број запослених на неодређено време ограничава се
на 21 запослених на неодређено време, број
систематизованих радних места ограничава се на 21,
ЈП ''Водовод'': број запослених на неодређено време
ограничава се на 66 запослених на неодређено време,
број систематизованих радних места ограничава се
на 66,

Члан 2.
Обавезују се буџетски корисници из члана 1.

ове Одлуке, да ускладе своје правилнике о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места и број запослених са одредбама ове Одлуке у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 112-325/2017-II од 30.06.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/2009,
члана 32 тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС број: 129/07) и члана 32. тачка
6. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин '' бр. 13/08, 12/2, 13/12, 17/13, 17/14
и 25/16), Скупштина општине Параћин на седници
одржаној дана 30.06.2017. године, донела је

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

давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини

Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп

грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени
лист општине Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012,
1/2013 и 4/2014 и 29/2016) у члану 7. став 5. члану 16.
члану 17. став 2. члану 24г став 4. и 8. члану 33. став
2., члану 37., члану 41. став 2. и  4.  речи:''  ''надлежно
одељење Општинске управе за инвестиције и
управљање имовином'' замењују се речима: ''Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове - Одељење урбанизам и имовинско-правне
послове'', у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 7а став 1. алинеја девета, члану 7г

став 9., члану 7д  став 1., члану 8. алинеја десета,
члану 21., члану 23. став 1., члану 24а  став 1. алинеја
девета, члану 24г став 7. и 9., члану 24д  став 1. члану
25. став 1. алинеја девета, члану 36., члану 38., члану
39.  став 1., члану 41. став 3. 5. 6. и 8., члану 41а, став
2. члану 43. став1. и члану 45. став 2. и 4. речи: ''
Општинска управа за инвестиције и управљање
имовином ''замењују се речима: ''Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове- Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове, или лице које овласти Скупштина општине,
у одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 7г у ставу 3. 5. и 10. члана 22. на

почетку става и члана 39. став 6. на почетку става,
речи: ''Општинска управа за инвестиције и
управљање имовином ''замењују се речима: ''Управа
за урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове - Одељење за урбанизам и имовинско-правне
послове''.

Члан 4.
У члану 22. речи: ''Општинска управа за

инвестиције и управљање имовином ''замењују се
речима: ''Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове - Одељење за
урбанизам и имовинско-правне послове ''а речи::
''Управа за инвестиције и управљање имовином''
замењују се речима: ''Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове - Одељење
за урбанизам и имовинско-правне послове''

Члан 5.
У члану 39. став 6. речи:'' Општинска управа

за инвестиције и управљање имовином'' замењује се
речима: ''Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове - Одељење за
урбанизам и имовинско-правне послове'', а после
речи: ''грађевинског земљишта и ''речи: ''Општинске
управе за инвестиције и управљање имовином''
замењују се речима: ''Управа за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове- Одељење
за  урбанизам и имовинско правне послове, или  лице
које  овласти  Скупштина  општине.

Члан 6.
У члану 46а Одлуке речи: ''Управа за

инвестиције и управљање имовином'' замењују се
речима ''Управа за инвестиције и одрживи развој.''

Члан 7.
Сви  започети поступци, као и они по којима

су донета решења о отуђењу а нису закључени
уговори до дана ступања на снагу ове Одлуке,
окончаће се по одредбама ове Одлуке, а уговоре у
складу са овом одлуком потписаће Управа за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове- Одељење за урбанизам и имовинско правне
послове, или лице које овласти Скупштина општине.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-33/2017-II од 30.06.2017. 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 30.06.2017. године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Предлог Уговора о

отуђењу непокретности у јавној својини

I
Даје се сагласност на Предлог Уговора о

отуђењу непокретности у јавној својини и то
непокретности које се налазе у улици Краља Петра I
број 13 и у улици Николе Пашића број 2/д и то
Целина 1, кп.бр. 2064/2 површине 1.59 ари и објекат
број 1 површине 98 m2 у улици Краља Петра I број 1,
као и објекат број 2 површине 61 m2 на кп. 2064/2 у
улици Николе Пашића број 2/д све уписане у ЛН
6421 КО Параћин-град и кп. бр. 2063 површине 0,68
ари уписана у ЛН 3805 КО Параћин-град, између
Предузећа за саобраћај, трговину и остале
делатности ''EURO-LIN'' из Параћина и Општине
Параћин и овлашћује председник општине Параћин
да исти потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-34/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана чл.59 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) 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 одржаноj 30.06.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Програма

пословања са Финансијским планом ЈП за
коришћење и управљање пословним простором
"Пословни центар Параћин" Параћин за 2017.

годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма пословања са Финансијским планом ЈП за
коришћење и управљање пословним простором
"Пословни центар Параћин" Параћин за 2017.
годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за коришћење и управљање пословним
простором ''Пословни центар Параћин'', Параћин на
седници одржаној 26.06.2017. године, Oдлука
број:241.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-807/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана чл.59 Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16) 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 одржаноj 30.06.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс

Програма субвенција ЈП за коришћење и
управљање пословним простором "Пословни

центар Параћин" Параћин за 2017. годину

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма субвенција ЈП за коришћење и управљање
пословним простором "Пословни центар Параћин"
Параћин за 2017. годину, коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором ''Пословни центар Параћин'',
Параћин на седници одржаној 26.06.2017. године,
Oдлука број:240.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-830/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.59 Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 15/16) и чл.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 30.06.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Прву измену Програма

пословања са финансијсим планом за 2017. годину
Јавног комуналног предузећа "Параћин" у

Параћину

I
Даје се сагласност на Програм о давању

сагласности на Прву измену Програма пословања са
финансијсим планом за 2017. годину Јавног
комуналног предузећа "Параћин" у Параћину, коју је
донео Надзорни одбор ЈКП ’’Параћин’’ на 65.
седници одржаној 23.06.2017. године, Одлука број
1270.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-813/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 30.06.2017. године донела је

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

одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин"
Параћин број 1268 о усвајању Извештаја о

извршеној ревизији финансијских извештаја за
2016. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног

одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин"
Параћин број 1268 о усвајању Извештаја о извршеној
ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
коју је донео Надзорни одбор ЈКП’’Параћин’’ на 65.
седници одржаној 23.06.2017. године, Одлука број
1268.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-812/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаноj 30.06.2017. године донела је

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

одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин"
Параћин број 1269 о расподели добити по

завршном рачуну за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног

одбора  Јавног комуналног  предузећа "Параћин"
Параћин број 1269 о расподели добити по завршном
рачуну за 2016. годину, коју је донео Надзорни одбор
ЈКП ’’Параћин’’ на 65. седници одржаној 23.06.2017.
године, Одлука број 1269.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-814/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр 15/16) 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Први ребаланс Програма

пословања са Финансијским планом за 2017.
годину Јавног предузећа за водовод и

канализацију "Водовод" Параћин

I
Даје се сагласност на Први ребаланс

Програма пословања са Финансијским планом за
2017. годину Јавног предузећа за водовод и
канализацију "Водовод" Параћин, који је донео
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Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' у Параћину на седници
одржаној 27.06.2017. године, Одлука број 878-1/2017.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-811/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту (,,Службени гласник
РС'' бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), члана 32.
Статута општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16)
и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у делу
катастарске општине Доње Видово, општина
Параћин, Скупштина општине Параћин, на седници
одржаној дана 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Комисије за
спровођење комасације у делу катастарске
општине Доње Видово, општина Параћин

I
У Решењу о образовању Комисије за

спровођење комасације у делу катастарске општине
Доње Видово, општина Параћин, број 02-237/2013-
01-II од 22.11.2013.године, у члану 2., у ставу I, тачка
1., мења се и гласи:

''1. Слађана Крвавац, судија-председник
Ружица Петровић, судија-заменик председника''

У члану 4. Решења, у ставу I, мења се и гласи:

''Стручне и административне послове Комисије
обављаће секретар и заменик секретара Комисије.
Секретар Комисије је Гордана Гога, дипл.правник, а
заменик секретара је Драгана Костић, дипл.правник.''

II
У осталом делу решење остаје неизмењено.

IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-157/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 17. Закона о јавним
предузећима  (''Службени гласник РС'' бр. 15/16) и
чл.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 30.06.2017. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора ЈП Дирекција за изградњу општине

Параћин  из реда запослених

I
РАЗРЕШАВАЈА СE  члан Надзорног одбора

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, из реда
запослених, због истека мандата на који је именован
и то:

1. Небојша Михајловић дипломирани
правник  из Параћина.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора ЈП

Дирекција за изградњу општине Параћин, из реда
запослених и то:

2. Небојша Михајловић дипломирани
правник  из Параћина, члан.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-136/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  чл.32  Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 17 Одлуке
о оснивању Позоишта ''Параћин'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 31/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 30.06.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршилаца дужности председника и
чланова Управног одбора Позоришта ''Параћин''

у Параћину

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ вршиоци дужности

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

1. Слађана Дробњаковић, из Параћина,
председник

2. Мирослав Богић из Буљана, члан
3. Владан Богдановић из Главице, члан
4. Олгица Ковачевић из Параћина, члан
5. Јовановић Момир из Параћина, члан
6. Стефан Нејков, из Параћина, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-152/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 15 Одлуке
о оснивању Позоишта ''Параћин'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 31/16)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Управног одбора Позоришта

''Параћин'' у Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Позоришта

''Параћин'' у Параћину, и то у сасатаву:
1. Слађана Дробњаковић, из Параћина,

председник
2. Мирослав Богић из Буљана, члан
3. Владан Богдановић из Главице, члан
4. Олгица Ковачевић из Параћина, члан
5. Милан Јаблановић из Стубице, члан
6. Стефан Нејков, из Параћина, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-153/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94) и чл.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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршилаца дужности председника и

чланова Надзорног одбора Позоришта ''Параћин''
у Параћину

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ вршиоци дужности

председника и чланова Надзорног одбора Позоришта
''Параћин'' у Параћину, и то:

1. Миодраг Перић-председник, из Параћина
2. Горан Петровић, из Параћина, члан
3. Милан Пештерац из Параћина, члан

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-154/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 22. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94) и чл. 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 30.06.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног

одбора Позоришта ''Параћин'' у Параћину

I
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови

Надзорног одбора Позоришта ''Параћин'' у Параћину,
и то:
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1. Миодраг Перић-председник, из Параћина
2. Горан Петровић, из Параћина, члан
3. Милан Пештерац из Параћина, члан

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-155/2017-II од 30.06.2017. 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) и чл.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 30.06.2017. године, донела је

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

Туристичке организације општине Параћин

I
РАЗРЕШАВАЈА СЕ члан Управног одбор

Туристичке организације општине Параћин, и то:

1. Бојан Радивојевић из Забреге.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбор

Туристичке организације општине Параћин, и то:

-Владан Димитријевић из Параћина.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-151/2017-II од 30.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 12. став 1. Закона о
управљању миграцијама (,,Службени гласник РС'' бр.
107/12) и члана 44. Статута општине Параћин
(,,Службени лист општине Параћин'' бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),

Председник општине Параћин донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Тима за

спровођење регионалног програма стамбеног
збрињавања избеглица

I
У Решењу о образовању тима за спровођење

регионалног програма стамбеног збрињавања
избеглица, број: 02-1/2015-01-I од 06.01.2015. године
и број 02-47/2016-01-I од 06.06.2016. године, у члану
I , став II, тачка 2. мења се и гласи:

 '' Бранислав Перић, заменик координатора Тима за
имплементацију, помоћник председника општине''

II
У осталом делу решење остаје неизмењено.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-142/2017-I од 27.06.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07,
83/14-др.закон) и члана 44 Статута општине Параћин
(Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), а у вези са Уговором о
гранту у оквиру Регионалног стамбеног програма –
Стамбени пројекат у Републици Србији, RHP-W4-
VHG/COMP4-2015, број 400-964/01-I од 01.децембра
2016. године (у даљем тексту: Уговор о гранту),
Председник општине Параћин донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ
ЗА  РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКИХ
КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У
ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ

ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКАТ 4– СЕОСКЕ КУЋЕ
И ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА

ОДГОВОРНОГ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

I
У Решењу о именовању Комисије за избор

корисника помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу
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пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног
програма, Потпројекат 4- сеоске куће и именовању
службеника одговорног за контролу квалитета, број
02-349/2016-01-I од 21.12.2016. године, у члану I,
став II, тачка 2. мења се и гласи:

 '' Бранислав Перић, заменик председника''

II
У осталом делу решење остаје неизмењено.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-141/2017-I од 27.06.2017. године

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

________________________________

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

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за проверу техничке

исправности

I
Формира се Комисија за проверу техничке

исправности у саставу:
1. Зорица Бодирога, председник;
2. Драган Јанићијевић, члан;
3. Никола Јаћимовић, члан;

II
Задатак Комисије је провера техничке

исправности, безбедности и сигурности изведених
радова, са констатацијом да је објекат подобан за
извођење планираних радова који су предмет јавног
позива.

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-148/2017-I од 29.06.2017. године

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