
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 1

Година 13           10.08.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 68. Закона о туризму (''Сл.
гласник РС'', број: 36/2009, 88/2010, 99/2011- др.
закон, 93/2012 и 84/2015) и члана 17. Одлуке о
организацији општинских управа општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', број: 28/2016 и
7/2017), у вези са чланом 26, 27, и 28. Правилника о
стандардима за категоризацију угоститељских
објеката за смештај (''Сл. гласник РС'', број: 83/2016 и
30/2017), Правилником о минималним техничким и
санитарно-хигијенским условима за пружање услуга
у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству (''Сл. глсник РС'', број: 41/2010 и
48/2012 и др. правилник), Правилником о условима и
начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставање
угоститељских објеката и минимално техничким
условима за унашређивање и опремање
угоститељских објеката (''Сл. гласник РС'', број:
48/2012 и 58/2016),

Начелница Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању Комисије за категоризацију кућа,

апртмана, соба и сеоско-туристичких
домаћинстава

I
Формира се  Комисија за категоризацију

угоститељских објеката, врсте кућа, апртмана, соба и
сеоско-туристичко домаћинство, на период од 3
године, у саставу:

1. Снежана Јаћимовић, дипл.просторни
планер, председник

- заменик председника Јасмина Цветковић,
дип.инжењер пољопривреде

2. Стојан Столић, дипл.инжењер
пољопривреде, члан

- заменик члана Саша Лалић, дипл.инжењер
пољопривреде

3. Дарко Радојковић, виши референт у
Туристичкој организацији општине Параћин, члан,

- заменик члана Софија Миковић, сарадник у
Туристичкој организацији општине Параћин.

II
Задатак Комисије, да на писани и

образложени захтев физичких правних лица која су
власници смештајних објеката и угоститељи
(привредно друштво, предузетник или огранак-
другог домаћег или страног правног лица које
обавља угоститељску делатност), спроведе поступак
категоризације угоститељских објеката за смештај
врсте кућа, апартмана, соба и сеоско-туристичког
домаћинства, ради пружања угоститељских услуга на
територији Општине Параћин, у складу са законском
регулативом и подзаконским прописима којима се
уређује категоризација угоститељских објеката,
минимално-технички услови за уређење и опремање
угоститељских објеката и санитарно-хигијенски
услови.

Комисија излази у објекат за који је захтевана
категоризација, испитује усаглашеност са условима
прописаним законском регулативом, записнички
констатује чињенично стање у погледу уређаја,
опреме и услуга по свим елементима и
критеријумима за категоризацију.

У случајевима када нису задовољени услови,
односно угоститељски објекат није опремљен у
складу са прописима који детаљно регулишу ову
област, Комисија уз сагласност подносиоца захтева
одређује рок да се утврђени недостаци уклоне.

Након истека утврђеног рока из претходног
става, Комисија излази на контролни преглед,
записнички констатује да ли је подносилац захтева
поступио по претходном записнику и даје предлог
Одељењу за јавне службе и локални економски
развој Управе за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове да донесе решење о категоризацији,
односно о одбијању захтева за категоризацију.

III
Поред надлежности из члана 6 овог Решења,

Комисија једанпут месечно ван туристичке сезоне и
четири пута месечно у туристичкој сезони врши
проверу да ли угоститељски објекти за смештај,
врсте кућа, апартмани, собе и сеоско-туристичка
домаћинства испуњавају услове прописане
законским и подзаконским актима за рад, односно за
пружање услуге смештаја, као и да ли је њихов рад у
складу са решењем на основу кога је извршена
категоризација истих.
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IV
Даном доношења овог решења престаје да

важи Решење бр. 332-2/2009-03 од 30.07.2009.
године.

Ово решење се објављује у ''Службеном
листу општине Параћин''.

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 332-5/2017-V-01 од 24.07.2017. године

НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.

________________________________

На основу чл. 32. Статута општине Параћин
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 10.08.2017. године,
разматрала је Извештај о извршењу буџета општине
Параћин за период од 01.01.2017.-30.06.2017. године,
и донела је

O Д Л У К У

I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета

општине Параћин за период од 01.01.2017-
30.06.2017. године.

II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 401-9/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 -
др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 11. став 1.
тачка 14 и члана 13. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Сл. гласник Републике
Србије'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 32.
Статута општине Параћин (''Сл. лист општине
Параћин'', бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), Скупштина општине Параћин на седници
одржаној дана 10.08.2017. донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА
ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ РАДИ

СТАВЉАЊА У ФУНКЦИЈУ И
КОМЕРЦИЈАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧЈЕГ

ОДМАРАЛИШТА НА ГРЗИ

Члан 1.
Покреће се поступак јавно-приватног

партнерства са елементима концесије ради стављања
у функцију и комерцијалног коришћења у области
туризма Дечјег одмаралишта на Грзи.

Члан 2.
Скупштина општине Параћин формираће

Стручни тим потребан за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства из члана 1. ове Одлуке и
предузети све остале радње у складу са Законом о
јавно-приватном партнерству и концесијама и
посебних прописа којима се ближе уређује област
која је предмет концесије.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог од дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-988/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чланова 11 став 1 тачка 14. и 29
став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама ("Службени гласник РС", бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016) и члана 32. Статута општине
Параћин ("Сл. лист општине Параћин", број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), на седници
одржаној дана 10.08.2017. године Скупштина
општине Параћин доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Стручног тима

1. Именује се Стручни тим за спровођење
поступка реализације пројекта јавно–приватног
партнерства са елементима концесије ради стављања
у функцију и комерцијалног коришћења у области
туризма Дечјег одмаралишта на Грзи, у саставу:



10.08.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.10  _3

1. Горан Милојевић, дипломирани економиста–
председник,
2. Слободан Јанковић, дипломирани економиста –
члан
3. Јасмина Видовић, дипломирани економиста, члан
4. Александар Милојковић, дипломирани инж.маш.,
члан
5. Нена Брајовић дипломирани правник – члан,
6. Радомир Живковић, дипломирани правник –
члан,
7.Саша Влајић дипломирани правник-члан.

2. Задаци Стручног тима су:
- израда конкурсне документације,
- процена вредности концесије,
- израда студије оправданости давања концесије и
предузимање свих осталих радњи које претходе
поступку давања концесије у складу са одредбама
закона и посебних прописа којима се ближе уређује
област из које је предмет концесије;
- пружање стручне помоћи Скупштини општине
Параћин при припреми потребних анализа, односно
студија оправданости давања концесије, при
припреми и изради услова и конкурсне
документације, правила и услова за оцену понуђача и
примљених понуда, као и критеријума за избор
понуде;
- прегледање и оцена пристиглих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније
понуде за давање концесије или предлога одлуке о
поништају поступка давања концесије, и
образложење тих предлога;
- обављање осталих послова потребних за
реализацију поступка давања концесије, а у складу са
одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама и другим позитивним прописима и
општима актима.

3. Стручни тим, о свом раду води записник и
сачињава друга документа која потписују сви
чланови Стручног тима.

4. Рокови за реализацију задатака Стручног
тима дефинисани су одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-165/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу Закона  о  локалној самоуправи
(“Службени глассник РС” бр. 129/07, 83/14 др.закон,
101/16 др.закон) 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 10.08.2017. године, донела је

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

празника општине и установљавању и
додељивању награда и других јавних признања

општине Параћин

Члан 1.
У Одлуци  о  обележавању празника општине

и установљавању и додељивању награда и других
јавних признања општине Параћин (“Општински
службени гласник” бр. 10/2002) у члану  2. става 1.
речи Цара Лазара се мењају у речи Кнеза Лазара тако
да члан 2.став 1. сада гласи:
“Празник општине Параћин је 27.септембар дан када
је повељом Кнеза Лазара (14.септембра 1375.године
по старом календару) Војводи Црепу предат  на
управљање Паракин град.”

Члан 2.
У члану 4. иза става1 додаје се поред

предложених награда и јавних признања и похвала, а
иза  става 1, додају се ставови 2 и 3 тако да члан 4.
гласи:

“Општина Параћин може додељивати следеће
награде и јавна признања:

 звање почасног грађанина општине Параћин
 плакету општине Параћин (златна, сребрна и

бронзана)
 диплому општине Параћин
 новчана награда
 захвалницу
 похвала

Критеријуми за доделу награда и других
јавних признања су:
-радни резултати појединца,
-однос према грађанима(уколико ради у државном
органу,локалној самоуправи,установи или правном
лицу) које пружа услуге грађанима
-остварени резултати у пословању,
-остварене награде на републичким
такмичењима,сајмовима, и другим манифестацијама,
-допринос у развоју међуљудских односа.

Наведене критеријуме из предходног става
подносилац предлога доставља у писаној форми за
сваког кандидата појединачно, а Комисија цени
укупне резултате предложеног кандитата по овим
критеријумима. “

Члан 3.
У члану 6. ставови  1, 2 и 3 се бришу а овом
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Одлуком  се  утврђују  следећи  ставови тако да  сада
члан 6. гласи :

“Јавни  позив за доделу награда и јавних
признања објављује комисија на локалној
телевизији, сајту општине и билтену општинске
управе и на билбордима одређује рок за подношење
иницијативе.

Предлог за доделу награда и јавних
признања се достасвља у писаној форми са
образложењем о резултатима за предложеног
кандидата.

Неће  се узети у обзир иницијатива којом
кандидати из ове одлуке сами себе предлажу.

Уколико за неку од награда и јавних
признања нема поднетих иницијатива Комисија
може и непосредно да утврди предлог за његову
доделу са образложењем за одређеног субјекта.

Предлагање кандидата за доделу награда и
других јавних признања врши Комисија за
кадровска, административна и јавна признања
општине Параћин (у даљем тексту Комисија).

Одлуку о додели награда и јавног признања
доноси Скупштина општине.

Јавно признање се може доделити
изабраном, именованом и постављеном лицу у
органима општине и док му траје мандат.”

Члан 4.
После члана 6. додаје се члан 6а који гласи:

“Предлагање кандидата за доделу награда и других
јавих признања даје синдикална организација органа
или правног лица, органи удружења и других
субјеката,органи месне заједнице.

Уз предлог за доделу награде или других
јавних признања се доставља подршка синдиката,или
већине запослених радника или већине чланова
удружења или њихових органа.

Општинско веће утврђује висину новчане
награде у нето износу просечне зараде у Републици
Србији по последњим подацима објављеним од
стране надлежног органа, а уколико су у буџету за
текућу годину обезбеђена већа средства, Општинско
веће може утврдити и већи износ новчане награде.

Општинско веће може утврдити и доделу
новчаног износа код свих награда које додељује
Скупштина општине уколико су у буџету за текућу
годину обезбеђена новчана средства.”

Члан 5.
У члану 8. бришу се речи СР Југославије и

замењују се речима: “Републике Србије” тако да
сада члан 8. гласи:

“Награде и друга јавна признања
установљена овом Одлуком могу бити уручена
свечаном приликом и ван територија општине
Параћин и Републике Србије.”

ПОХВАЛА

Члан 6.
После члана 16. додаје се члан 16а. који

гласи :
“Похвала се додељује правним лицима,

предузетницима, невладиним и хуманитарним
оргнизацијама и удружењима грађана, поједницима
за значајна остварења и резултате рада у науци,
привреди, пољопривреди, уметности, култури,
здравству, образовању, спорту, социјалној и дечијој
заштити, локалној самоуправи, очувању, побољшању
и заштити животне средине као и у свим другим
видовима стваралаштва у општини.”

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 119-98/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32. тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаноj 10.08.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о изменама и

допунама Статута Дома омладине ''Параћин'' у
Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и

допунама Статута Установе Дом омладине
''Параћин'' у Параћину број 143/17 који је донео
Управни одбор Дома омладине ''Параћин'' на
седници одржаној 18.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-44/2017-II од 10.08.2017. године



10.08.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.10  _5

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32. тачка 9. Статута општине
Параћин (''Службени гласник РС'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ Параћин, на седници одржаноj
10.08.2017. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о изменама и

допунама Статута Позоришта ''Параћин'' у
Параћину

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и

допунама Статута Позорошта ''Параћин'' у Параћину
који је донео Управни одбор Позоришта ''Параћин''
на седници одржаној 17.07 2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-47/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној дана 10.08.2017. године у
пoступку отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта, ради изградње путем прикупљања понуда
јавним огласом, на основу чл. 99 Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11,
121/2012, 42/2013, 50/2013 и 132/2014), члана
136.став 1. и члана 137. ст. 1. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник РС''
бр.18/2016), чл. 32. Статута општине Параћин
("Сл.лист.општине Параћин" бр. 13/08, 12/2012,
13/2012, 17/13, 17/2014 и 25/2016) и члана 24г став 5.
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012, 1/2013 и
4/2014, 29/2016 и 9/2017), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ, из јавне својине, у корист

PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I

PROMET, EKSPORT-IMPORT CLAS-COMERC
DOO, ČEPURE  са седиштем у Чепуру општина
Параћин матични број 07618395, ПИБ 101097653,
неизграђено грађевинско земљиште ради изградње
објеката у оквиру индустријске зоне "Змич" у
Параћину, у складу са Планом детаљне регулације
"Змич" у Параћину ("Сл. лист општине Параћин"
бр.1/05) и Планом генералне регулације насељеног
места Параћин ("Сл. лист општине Параћин"
бр.10/2011) као најбољем понуђачу, са понуђеном
ценом у износу од 316 евра по ару, што укупно
износи 26.357,56 евра у динарској противвредности
према средњем курсу НБС на дан уплате и то следеће
непокретности:
- кп. бр. 2131/63 КО Параћин, мзв "Змич", чија је
површина 83,41ар, уписанa на Општину Параћин, а
све по лн. бр. 1297 КО Параћин.

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ PRIVREDNO DRUŠTVО
ZA PROIZVODNJU I PROMET, EKSPORT-IMPORT
CLAS-COMERC DOO, ČEPURE  да сноси трошкове
промене намене - претварања пољопривредног
земљишта у грађевинско, а Управа за инвестиције и
одрживи развој да изврши претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ PRIVREDNO DRUŠTVО
ZA PROIZVODNJU I PROMET, EKSPORT-IMPORT
CLAS-COMERC DOO, ČEPURE  да у року од 30 дана
од дана коначности овог решења закључи Уговор са
Управом за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове – Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

4. Уколико стицалац у року од 30 дана од
дана коначности овог решења не закључи Уговор из
става 3 овог решења,  губи право на повраћај
депозита, а решење се поништава.

5. Ако стицалац у року од 3 године од дана
потписивања уговора из става 3 овог диспозитива не
приведе намени парцелу или не изврши знатније
радове утврдиће се престанак права својине на
земљишту из става 1 овог решења.

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

одржаној дана 22.07.2010.год усвојила Одлуку о
давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта
на територији општине Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 12/2010), а ради изградње објеката у
оквиру индустријске зоне "Змич" у Параћину, у
складу са Планом детаљне регулације индустријске
зоне "Змич" у Параћину ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 1/05) и Планом генералне регулације
насељеног места Параћин ("Сл. лист општине
Параћин" бр.10/2011). У складу са наведеном
одлуком, као и  Одлуком о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012,
1/2013, 4/2014, 29/16 и 9/2017), Комисија за



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.10 ____ ____ _  10.08.2017.6

спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта донела Одлуку и расписала
Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта на територији општине Параћин ради
изградње путем прикупљања писмених понуда бр.
04-464-24/2017.године од 11.05.2017. год и исти
објавила у дневном листу "Данас" дана 12. маја
2017.године.

Како је по Јавном огласу поступак отварања
понуда и избор најбољег понуђача заказан  сваког
13–ог у месецу, почев од 13.јуна 2017.године
закључно са 13.новембра 2017.год. за време док траје
оглас од 6 месеци, Комисија је приступила отварању
понуда дана 13.07.2017.године у 10,00 часова и
утврдила да је за кп.бр.2131/63 КО Параћин чија је
површина 83,41ар, која је у Јавном огласу означена
као локација П пристигла је једна уредна и
благовремена пријава, и то понуда:

1. Понуда под бројем 464-35/2017-V-04 од
12.07.2017. године, и то понуда PRIVREDNOG
DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET,
EKSPORT-IMPORT CLAS-COMERC DOO, ČEPURE
са седиштем у Чепуру општина Параћин, чији је
законски заступник Мирослав Радивојевић  из
Параћина улица Милана Ракића бр.78, чија је понуда
гласила на износ од 316 евра по ару што укупно за
парцелу П  означену као кп. бр.2131/63 КО Параћин
чија је површина 83,41 ар  понуда гласи на износ од
26.357,56 евра  и који је уплатио депозит од 18% од
почетне цене  износ од 4744,36евра односно
570.549,62 динара по средњем курсу НБС на дан
уплате депозита 12.07.2017.године.У понуди је
истакао да понуђену цену плаћа у 120 месечних рата,
као и да ће сносити трошкове претварања
пољопривредног земљишта у грађевинско, а исте
радње  урадиће Управа за инвестиције и одрживи
развој, a он ће предметне трошкове платити на 50
месечних рата.

Како је за предметну локацију, пристигла
једна благовремена и уредна понуда, Комисија за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта је у поступку отварања
писаних понуда и избора најбољег понуђача
одржаног дана 13.07.2017.године у 10 часова у
просторијама општине Параћин донела Одлуку, у
складу са чл. 24-35 Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл.
лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012,
1/2013, 17/2014, 25/2016 и 9/2017) и најбољим
понуђачем за непокретност из става 1.  овог решења
прогласила PRIVREDNO DRUŠTVО ZA
PROIZVODNJU I PROMET, EKSPORT-IMPORT
CLAS-COMERC DOO, ČEPURE чија је понуда
гласила на износ од 316 евра по ару, што укупна цена
за предметну кп.бр.2131/63 КО Параћин чија је
површина 83,41ар износи 26.357,56 евра у динарској

противвредности према средњем курсу НБС на дан
уплате.

На основу свега образложеног, а сходно чл.
99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС
"бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и
132/2014) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист
општине Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012,
1/2013 и 4/2014, 29/2016 и 9/2017) донето је решење
како гласи у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, већ се може поднети тужба
надлежном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.

Доставити: CLAS-COMERC DOO ČEPURE,
PARAĆIN,  Општинском правобранилаштву, Управи
за инвестиције и одрживи развој и  за предмет.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 463-21/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 10.08.2017.г. решавајући по
захтеву предлагача TRGOVINSKO-USLUŽNOG
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠČU
POLET PARAĆIN, GLAVIČKI PUT BB са седиштем
у Параћину, против противника предлагача Општине
Параћин, коју заступа, Општински правобранилац
општине Параћин, ради отуђења, на основу чл. 100.
став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС" бр.72/09, 81/2009 и 24/2011, 121/2012,
42/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 136.став 1. и
137.став 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС'' бр.18/2016), чл. 32. Статута
општине Параћин ("Сл.лист.општине Параћин" бр.
13/08, 12/2012, 13/2012, 17/13, 17/2014 и 25/2016) и
Одлуке о отуђењу и давањu у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини (''Сл. лист општине
Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012, 1/2013 и
4/2014, 29/2016 и 9/2017)), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, уз
сагласност странака и накнаду, TRGOVINSKO-
USLUŽNOМ DRUŠTVU SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠČU POLET, PARAĆIN, са седиштем
у Параћину Главички пут бб, матични број 06136338,
ПИБ 100875400, ради исправке граница кп.бр.986/1,
986/2 и 986/3 све КО Главица, и формирања
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грађевинских парцела, следећа непокретност:
- део кп.бр.2717 КО Главица  у површини од око 6
ари чија је укупна површина 9,33ара,  уписана на
општину Параћин по лн.бр. 109 КО Главица

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ DOO POLET PARAĆIN
да након усвајања овог решења уради пројекат
препарцелације.

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Одељење  за  урбанизам
и имовинско-правне послове Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове да након
достављања тачних катастарских ознака донесе
допунско решење.

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ DOO POLET PARAĆIN,
да у року од 30 дана од дана достављања допунског
решења закључи уговор са Управом за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – Одељење
за урбанизам и имовинско-правне послове.

О б р а з л о ж е њ е
Одељењу за урбанизам и имовинско-правне

послове обратио се захтевом бр. 04-463-16/2017,
DOO POLET PARAĆIN, ради доделе кп.бр.2717 КО
Главица, уписане на Општину Параћин, а допуном
захтева од 14.07.2017. године предложио и да се  део
кп.бр.2717КО Главица, осим кп.бр.986/1 КО Главица
припоји парцелама кп.бр.986/2 и 986/3 ради исправке
граница и обезбеђења приступа на јавну
саобраћајницу.

Према обавештењу Одељења за урбанизам и
имовинско-прaвне послове од 25.07.2017. године
утврђено је да се кп.бр.2717, 986/1, 986/2 и 986/3 све
КО Главица налазе у обухвату Плана детаљне
регулације ''М-5'' у Параћину (''Службени лист
општине Параћин'' бр.18/2009) и ''Плану генералне
регулације за насељено место Параћин'' (''Службени
лист општине Параћин'' 10/2011) просторној целини
5.0, урбанистички блок 5.1. изван површина јавне
намене, да кп.бр.2717 КО Главица у власништву
општине Параћин не испуњава услове за грађевинску
парцелу и да је могућа препарцелација са парцелама
986/1,986/2 и 986/3 све КО Главица ради формирања
јединствених парцела и добијања приступа на јавну
површину.

На усменој расправи од 26.07.2017. године
законски заступник предлагача је изјавио да је
сагласан да се део кп.бр.2717 КО Главица у
површини од око 6 ари, а која цела мери 9,33 ара
отуђи привредном друштву DOO POLET PARAĆIN,
по процењеној тржишној вредности Пореске управе
од 846,00 динара по м2, ради легализације пословног
објекта изграђеног на кп.бр.986/1 КО Главици и на
делу кп.бр.2717 КО Главица и да се део ове парцеле
осим парцели кп.бр. 986/1 припоји и другим
парцелама које се граниче са кп.бр. 2717 КО Главица
по њиховој дужини и то: кп.бр.986/2 и 986/3 КО
Главица које су у власништву привредног друштва,
ради исправке граница, формирања парцела. На истој

расправи законски заступник општине Параћин
изјавио је да је сагласан са отуђењем дела
кп.бр.2717КО Главица уз накнаду, и  њеног
припајања  парцелама које се са њом граниче а које
су у својини предлагача и то: кп.бр.986/1, 986/2 и
986/3 све КО Главица, према обавештењу Одељења
за урбанизам и имовинско-правне послове од
25.07.2017. године.

У доказном поступку утврђено је да је кп.
бр.2717 КО Главица чија је укупна површина 9,33
ара, уписана на Општину Параћин, по лн.бр. 109 КО
Главица,  а да су  кп. бр. 986/1 површине 1ха 64а 3м2,
кп.бр.986/2 површине 20,51ар и кп.бр.986/3
површине 1ха 32а 70м2, све КО Главица по
лн.бр.1015 КО Главица, у својини привредног
друштва DOO POLET PARAĆIN.

На основу утврђеног чињеничног стања и
изведених доказа, применом члана 100. став 1. тачка
2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС "
бр.72/0981/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013,
132/2014 и 145/2014) и чл. 41. Одлуке условима,
начину, поступку давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине
Параћин" бр. 18/2009, 9/2011, 20/2012, 1/2013 и
4/2014, 29/2016 и 9/2017) донето је решење како
гласи у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против њега се не може
изјавити жалба, већ се може поднети тужба
надлежном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.

Доставити: DOO POLET PARAĆIN Главички пут
бб, Општинском правобраниоцу општине Параћин,
Управи за инвестиције и одрживи развој и за
предмет.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 463-22/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На 32. тачке 9. Статута општине Параћин
('''Службени лист општине Параћин'' број 13/08
12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), и члана 28. став 1
Статута општинске стамбене агенције (''Службени
лист општине Параћин'', број 32/2015 од 15.05.2015.
године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.08.2017. године, константује и
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора

Општинске стамбене агенције Параћин

I
Разрешава се Радомир Живковић

дипломирани правник из Параћина дужности
вршиоца дужности директора Општинске стамбене
агенције Параћин.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

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

садржан је у члану 32. тачке 9. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'' број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) којим је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.

Чланом 28. став 1 Статута општинске
стамбене агенције (''Службени лист општине
Параћин'', број 32/2015 од 15.05.2015. године,
прописано је да директора Општинске стамбене
агенције именује и разрешава Скупштина општине.

Решењем број 02-26/2017-II од 01.02.2017.
године Скупштина општине Параћин је именовала
Радомира Живковића из Параћина за вршиоца
дужности директора Општинске стамбене агенције
Параћин.

Како је именованом истекао мандат на који је
именован, Скупштина општине доноси решење као у
диспозитиву.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-166/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На 32. тачке 9. Статута општине Параћин
('''Службени лист општине Параћин'' број 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), тачка 9, став 2 Одлуке о
оснивању стамбене агенције општине Параћин'', број
3/13 и 7/15) и члана 28. став 5 Статута Општинске
стамбене агенције (''Службени лист општине
Параћин'', број 32/2015 од 15.05.2015. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 10.08.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора

Општинске стамбене агенције Параћин

I
Именује се Радомир Живковић дипломирани

правник из Параћина за вршиоца дужности
директора Општинске стамбене агенције Параћин,
почев од 11.08.2017. године, на период од шест
месеци.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 32. тачке 9. Статута општине
Параћин ('''Службени лист општине Параћин'' број
13/08, 12/12,13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) којим је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.

Чланом 28. став 1 Статута Општинске
стамбене агенције (''Службени лист општине
Параћин'', број 32/2015 од 15.05.2015. године,
прописано је да директора Општинске стамбене
агенције именује и разрешава Скупштина општине,
као и да за вршиоца дужности може бити именовано
лице које испуњава услове за именовање директора.

На предлог овлашћених предлагача и
Комисије за кадровка и административна питања и
јавна признања општине Параћин, Скупштина
општине је донела решење о именовању као у
диспозитиву.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-159/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу  члана 32.тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14) и члaна 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 121/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана
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14. Одлуке о оснивању Позоришта ''Параћин'' у
Параћину (''Службени лист општине Параћин, број:
31/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.08.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Mарко Шћепановић,

дипломирани академски вајар из Параћина,
дужности обављања послова из надлежности
директора Позоришта ''Параћин'' у Параћину до
регистарције ове установе.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-146/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07 и 83/14) и члaна 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 121/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана
12. Одлуке о оснивању Позоришта ''Параћин'' у
Параћину (''Службени лист општине Параћин, број
31/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 10.08.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора

Позоришта ''Параћин'' у Параћину

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Mарко Шћепановић,

дипломирани академски вајар из Параћина, за
вршиоца дужности директора ''Позоришта'' Параћин
у Параћину, на период од најдуже годину дана, почев
од 11.08.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-147/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 121/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 10.08.2017. године, је константовала и
донела

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Далибор Ђокић из Параћина

дужности вршиоца дужности директора, Установе
Спортско – рекреативни центар ''Борац'', Параћин у
Параћину, због поднете оставке.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-161/2017-II од 10.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 18.ст.1. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94)
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14) и члaна
32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 121/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16) и члана 9 Одлуке о оснивању Установе
спортско-рекреативног центра ''Борац'' у Параћину
(''Службени лист општине Параћин'', број 21/16),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 10.08.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Трифуновић,

мастер професор физичког васпитања и спорта из
Бусиловца за вршиоца дужности директора
Установе Спортско – рекреативни центар ''Борац'',
Параћин у Параћину, на период од годину дана,
почев од 11.08.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-162/2017-II од 10.08.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 44. став 1 тачка 5.
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), Председник општине Параћин, доноси:

З A К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Први ребаланс

финансијског плана прихода и расхода- Управе за
инвестиције и одрживи развој за 2017. годину
општине Параћин број: 400-850/2017-01-VI од
04.07.2017. године.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-851/2017-I од 04.07.2017. године

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

________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), чл. 44. и 81.
став 2. Статута општине Параћин ("Службени лист
општине Параћин", бр.13/08, 12/2012, 13/2012, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 10. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (Сл.лист општине Параћин
бр.31/16), члана 8. Одлуке о измени и допуни одлуке
о биџету Општине Параћин за 2017. годину (Сл.лист
општине Параћин бр.9/2017) и члана 2. Програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин за 2017. годину,
број 400-1166/2016-01-II од 28.12.2016. године,
Председник општине Параћин, донео је

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

финансијског плана буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин за 2017.

годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну

финансијског плана буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Параћин за 2017. годину
број 400-                     од 04.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу

општине Параћин,,.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-853/2017-I од 04.07.2017. године

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

На основу чл. 46  Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/08,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), члана  22. Пословника о раду Општинског
већа општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
04.07.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Анекс Уговора о

oдобравању додатних средстава за реализацију већ
одобреног годишњег програма спортске
организације којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Параћин и
овлашћује се председник општине Параћин Саша
Пауновић да исти потпише.

II
Oвaј закључак објавити ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-152/2017-III од 04.07.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), чл.
44. и 81. став 2. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр. 13/08; 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), члана 8. Одлуке о измени
и допуни одлуке о буџету општине Параћин за 2017.
год. ( ''Службени лист општине Параћин'' бр. 9/17) и
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје општине Параћин за 2017. годину
(‘’Службени лист Општине Параћин’’, броj:  4/17),
Председник општине Параћин, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Први ребаланс

финансијског плана буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Параћин за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Први ребаланс

финансијског плана буџетског фонда за развој
пољопривреде општине Параћин за 2017. годину,
број: VI-01/400-857/2017 од 05.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин ''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-858/2017-I од 05.07.2017. године

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

________________________________

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 13.07.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева
носиоца годишњег програма програма о преносу
неутрошених средстава из другог квартала у трећи
квартал за ОФК ''Параћин, ФК''Вихор ''Голубовац,
ФК ''Радник'' Давидовац, ФК ''Исток 63'' Плана, ФК
''Поповац'' Поповац, ШК ''Параћин'' Параћин, ФК
''Јединство'' Параћин бр. 06-156/2017-I од
12.07.2017.г.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-157/2017-III од 13.07.2017. године

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 13.07.2017.
године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
    ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије за
оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева
носиоца годишњег програма програма о преносу
неутрошених средстава из другог квартала у трећи
квартал за Спортски савез општине Параћин, ФК
СФС''Борац'', ОК''Параћин'', ККуК''Тигар''Параћин,
СК''СФС Борац'', ОШК''Параћин'', АК''Наша
крила''Параћин, ГК''Параћин'', ВК''Параћин'' и
Атлетски клуб''СФС Борац''Параћин бр. 06-155/2017-
I од 07.07.2017.г

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-157/2017-III од 13.07.2017. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон) и члана 44. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16), а у вези са дописом Комесаријата за
избеглице и миграције, број 024-184 од 26. јуна 2017.
године, председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ

I
Формира се Комисија у саставу:

1. Војкан Ристић, члан Општинског већа
општине Параћин, председник;

2. Јасмина Видовић, начелница Одељења за
јавне службе и ЛЕР, члан;

3. Ружица Бркић, административни радник у
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Повереништву за избеглице, члан;
4. Зоран Савић, социјални радник Центра за

социјални рад Параћин, члан;
5. Слободан Ђорђевић, секретар Црвеног

крста Параћин, члан;
6. Драган Секуловић, председник удружења

Центар за комуникацију ''Паравда'', члан;
7. Ирена Петровић, дипл. правник, члан.

II
Задатак Комисије је да утврди критеријуме и

обезбеди пуну информисаност потенцијалних
корисника на територији општине, припреми списак
најугроженијих домаћинстава, а затим реализује
расподелу помоћи.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-158/2017-I од 17.07.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 17.07.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Предлога
годишњих програма за задовољавање потреба и
интереса грађана у области спорта општине Параћин
за 2018. годину бр. 06-150/2017-I од 30.06.2017.
године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-159/2017-III од 17.07.2017. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), и члана 9. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у Општинској
управи, јавним предузећима и установама општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'',
бр.23/2015, 6/16, 7/16, 28/16, 3/17 и 4/17),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Измене и допуне Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ЈП'' Дирекција за изградњу општине
Параћин'' бр.57-5/16 од 10.07.2017. године и Одлуку
о измени Правилника о раду ЈП'' Дирекција за
изградњу општине Параћин'' бр.56-7/16 од
11.07.2017. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе и ЛЕР, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измене и допуне

Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у  ЈП ''Дирекција за

изградњу општине Параћин'' и на Одлуку о
измени Правилника о раду ЈП ''Дирекција за

изградњу општине Параћин''

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне

Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у  ЈП'' Дирекција за
изградњу општине Параћин'' бр.57-5/16 од
10.07.2017.године и Одлуку о измени Правилника о
раду ЈП'' Дирекција за изградњу општине Параћин''
бр.56-7/16 од 11.07.2017.године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу

општине Параћин'', поднело је Председнику општине
Параћин захтев за давање сагласности на Измене и
допуне Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП''
Дирекција за изградњу општине Параћин'' бр.57-5/16
од 10.07.2017. године и Одлуку о измени Правилника
о раду ЈП ''Дирекција за изградњу општине Параћин''
бр.56-7/16 од 11.07.2017. годинe.

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
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(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-43/2017-I од 20.07.2017. године

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

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон), члана 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16),
члана 22. Пословника о раду Општинског већа
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
24.07.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
о стављању ван снаге Предлога Општинског већа

бр. 06-152/2017-III од 04.07.2017. године

I
СТАВЉА СЕ ван снаге Предлог

Општинског већа бр. 06-152/2017-III од 04.07.2017.
године којим је упућена Одлука Управног одбора о
измени и допуни Статута установе Дома омладине
''Параћин'' у Параћину, број 111/17 од 29.06.2017.
године Скупштини општине на сагласност.

II
Oвaј закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-163 /2017-III од 24.07.2017. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. Закон, 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних

предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о измени Правилника о раду
Јaвног комуналног предузећа Параћин, број: 1424 oд
12.07.2017. године, уз позитивно мишљење Одељења
за јавне службе и ЛЕР, донео је

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

Правилника о раду Јaвног комуналног предузећа
Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени

Правилника о раду Јaвног комуналног предузећа
Параћин, број: 1424 oд 12.07.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно комунално предузеће Параћин, поднело

је Председнику општине Параћин захтев за давање
сагласности на Одлуку о измени Правилника о раду
Јaвног комуналног предузећа Параћин, број: 1424 oд
12.07.2017. године.

У складу са чланом 1. Одлуке о овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин, уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,
Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-42/2017-I од 24.07.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
940/2017-V-01 од 26.07.2017. године,

Председник општине Параћин доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програмска активност 0602-0001,
функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове –
Завичајном музеју ''Параћин'', Параћин, средства
у укупном износу од 124.000,00 динара на име: -
исплате накнада за превоз радника ангажованог на
привременим и повременим пословима (економска
класификација 415000 24.000 динара) и плаћање
услуга Заводу за заштиту споменика културе из
Крагујевца за услуге археолошких ископавања за
пројекат санације манастира Намасија (економска
класификација 423000 100.000 динара).

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријације утврђене у оквиру
раздела 5 – Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, глава 5.5 Култура,
програм 1201, програмска активност 1201-0003,
функција 820 – услуге културе, нова економска
класификација 415000 Накнаде трошкова за
запослене, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 24.000 динара и економска класификација
423000 Услуге по уговору, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 3.178.000 динара, а у делу
који се односи на подглаву 5.51 Завичајни музеј
Параћин, програмска активност 1201-0003,
функција 820 – услуге културе, нова економска
класификација 415000 Накнаде трошкова за
запослене, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2017. годину (извор финансирања
01) износи 24.000 динара и економска класификација
423000 Услуге по уговору, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2017. годину (извор
финансирања 01) износи 3.178.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.

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

О б р а з л о ж е њ е
Завичајни музеј Параћин, се обратио

Председнику општине захтевом бр. 236 од
12.07.2017. године, којим тражи додатна средства у
износу од 124.000,00 динара на име: - исплате
накнада за превоз радника ангажованог на

привременим и повременим пословима (24.000
динара) и плаћање услуга Заводу за заштиту
споменика културе из Крагујевца за услуге
археолошких ископавања за пројекат санације
манастира Намасија (100.000 динара).

Решавајући по поднетом захтеву, у складу са
датим предлогом Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
940/2017- V -01 од 26. 07. 2017. године , донета је
одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-907/2017-I од 26.07.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 27.07.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије о

усвајању захтева носиоца годишњег програма да се
неутрошена средства из другог квартала пренесу у
трећи квартал за: Рукометни клуб „ Параћин,
Спортски клуб „Катори“, Карате клуб „Црница“,
Планинарски клуб „Јаворак“, Стонотениски клуб
„СФС Борац“, Пливачки клуб „Делта“, Пливачки
клуб „Црница“, Фудбалски савез општине Параћин,
Савез за школски спорт општине Параћин,
Фудбалски клуб „Трио“ Параћин“, Фудбалски клуб
„Раднички „ Текија,Фудбалски клуб „Младост“
Горња Мутница,Фудбалски клуб „Омладинац“
Шалудовац,Фудбалски клуб „Напредак“
Дреновац,Фудбалски клуб „Омладински“
Параћин,Фудбалски клуб „Моравац“ Горње
Видово,Фудбалски клуб „Будућност“
Лебина,Фудбалски клуб „Шумадија“
Трешњевица,Фудбалски клуб „Развитак“
Мириловац,Фудбалски клуб „Слобода“
Крежбинац,Фудбалски клуб „Полет“
Забрега,Фудбалски клуб „Напредак“
Својново,Фудбалски клуб „Земљорадник“
Стрижа,Фудбалски клуб „Херој“ Бусиловац
иОмладински фудбалски клуб „Борац-Бошњане“
бр.06-162/2017-I од 24.07.2017.године
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II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-164/2017-III од 27.07.2017. године

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 27.07.2017.
године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираног
предлога годишњег прогарама за 2017. годину за
Одбојкашки клуб „Параћин“ Параћин и
заГимнастички клуб „Параћин“ Параћин бр.06-
162/2017-I од 24.07.2017. године

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-164/2017-III од 27.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Буљане''  за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-937/2017-I од 27.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Бошњане'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-939/2017-I од 27.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Поповац''  за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-950/2017-I од 27.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''Доња

Мутница'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Доња Мутница''  за 2017. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 25.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-949/2017-I од 27.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Шалудовац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-938/2017-I од 27.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Поточац''  за 2017. годину, који је донео



10.08.2017. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.10  _17

Савет ове месне заједнице на седници одржаној
25.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-951/2017-I од 27.07.2017. године

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

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др. Закон, 101/16) и чл.44. Статута општине
Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16) и члана 1.
Одлуке о овлашћењу Председника општине Параћин
за давање сагласности на Правилнике о раду јавних
предузећа (''Службени лист општине Параћин'', број
2/2015), ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Одлуку о измени Правилника о раду
Јaвног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' Параћин, број: 1005-1 oд 21.07.2017.
године, уз позитивно мишљење Одељења за јавне
службе и ЛЕР, донео је

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

Правилника о раду Јaвног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени

Правилника о раду Јaвног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' Параћин, број: 1005-1 oд
21.07.2017. године.

II
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће за водовод и канализацију

''Водовод'' Параћин, поднело је председнику општине
Параћин захтев за давање сагласности на Одлуку о
измени Правилника о раду Јaвног предузећа за
водовод и канализацију ''Водовод''  Параћин, број:
1005-1 oд 21.07.2017. године.

У складу са чланом 1. Одлуке о  овлашћењу
Председника општине Параћин за давање
сагласности на Правилнике о раду јавних предузећа
(''Службени лист општине Параћин'', број 2/2015),
којим је прописано да Председник општине даје
сагласност на Правилнике о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Параћин,  уз позитивно
мишљење Одељења за јавне службе и ЛЕР,

Председник општине Параћин донео је решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-49/2017-I од 28.07.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском ("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) и члана 7. Одлуке о
буџету општине Параћин за 2017. годину (''Службени
лист општине Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и
Предлога Начелника Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове бр. 400-
957/2017-V-01 од 28.07.2017. године, Председник
општине Параћин доноси

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за за инвестиције и
одрживог развоја, средства у укупном износу од
150.000,00 динара на име: - трошкова израде пројекта
детаљних геолошких истраживања на локацији
Чукара, а ради утврђивања резерви и квалитета габра
као техничко - грађевинског камена и процене
могућности експлоатације истог.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 6, глава 6.1 Управа за за инвестиције и
одрживи развој, програм 1101, програмска
активност 1101 – 0003, функционална класификација
620 развој заједнице, извор финансирања 01,
економска класификација 511000 Зграде и
грађевински објекти, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 36.305.650
динара.

3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије и буџет.

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Параћин''.
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О б р а з л о ж е њ е
Управа за за инвестиције и одрживог развоја,

обратила се Председнику општине предлогом бр.
400-944/2017-VI-01 од 27.07.2017. године, којим
тражи додатна средства у износу од 150.000,00
динара на име: - трошкова израде пројекта детаљних
геолошких истраживања на локацији Чукара, а ради
утврђивања резерви и квалитета габра као техничко -
грађевинског камена и процене могућности
експлоатације истог.

У складу са датим предлогом Начелника
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, бр. 400-957/2017-V-01 од 28.07.2017.
године донета је одлука као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-945/2017-I од 31.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на I Измену Финансијског
плана прихода и расхода Месне заједницe ''Сињи

Вир'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Сињи Вир'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-963/2017-I од 31.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине

Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Шавац'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-962/2017-I од 31.07.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07, 83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016 и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

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

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Чепуре''  за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
27.07.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-961/2017-I од 31.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
                          Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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На основу члана 15. став 1. тачка 14. Закона о
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС",
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члан 5. став 1.
тачка 8. Правилника о униформи и ознакамацивилне
заштите, ознакама функција и специјалности и
личној карти припадника цивилне заштите
(''Службени гласник РС'', 13/2013), члан 5. став
4.Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Параћин ("Службени
лист општине Параћин", број 12/2011), уз сагласност
Општинског већа општине Параћин, председник
општине Параћин, дана 03.08.2017. године, доноси

О Д Л У К У
о допунској опреми припадника цивилне заштите

и јединица цивилне заштите опште намене за
територију општине Параћин

Члан 1.
Овом одлуком уређује се врста допунске

опреме за припаднике цивилне заштите и за
јединицице цивилне заштите опште намене на
територији општине Параћин.

Члан 2.
Јединице опште намене се образују и

оспособљавају за потребе заштите и спасавања
становништва, материјалних и културних добара у
ванредним ситуацијама, односно за извршавање
мање сложених задатака из области заштите и
спасавања, као што су: локализовање и гашење
почетних и мањих пожара и шумских пожара,
учешће у заштити од од поплава, указивање прве
помоћи, учешће у евакуацији и збрињавању
угроженог становништва из угроженог подручја,
одржавање реда, рашчишћавање саобраћајница и
мањих површина снежних наноса приручним алатом
и обављање других активности по налогу
општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 3.
Допунско опремање припадника цивилне

заштите и јединица цивилне заштите финансира се
из буџета општине Параћин.

Допунско опремање припадника цивилне
заштите и јединица цивилне заштите вршиће се
сукцесивно у складу са Одлуком о буџету општине
Параћин.

Члан 4.
Допунски комплет униформе за припаднике

јединица цивилне заштите опште намене састоји се
из кошуље и јакне.

Кошуље и јакне морају биди израђене од
материјала и по опису који је предвиђен за
припаднике специјализованих јединица цивилне
застите ''Правилником о униформи и
ознакамацивилне заштите, ознакама функција и

специјалности и личној карти припадника цивилне
заштите''.

Комплет опреме за одељење цивилне заштите
опште намене састоји се из следећих средстава:

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 031-165/2017-I од 03.08.2017. године

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

________________________________

На основу члана 15. став 1. тачка 14. Закона о
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС",
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члан 5. став 1.
тачка 8. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Параћин
("Службени лист општине Параћин", број 12/2011),
уз сагласност Општинског већа општине Параћин,
председник општине Параћин, дана 03.08.2017.
године, доноси

О Д Л У К У
о формирању јединица цивилне заштите опште

намене за територију општине Параћин

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се формирање,

организација, оспособљавање и функционисање
јединица цивилне заштите опште намене (у даљем
тексту: јединице опште намене) на територији
општине Параћин.

Члан 2.
Јединице опште намене се образују и

оспособљавају за потребе заштите и спасавања
становништва, материјалних и културних добара у
ванредним ситуацијама, односно за извршавање
мање сложених задатака из области заштите и
спасавања, као што су: локализовање и гашење
почетних и мањих пожара и шумских пожара,
учешће у заштити од од поплава, указивање прве
помоћи, учешће у евакуацији и збрињавању
угроженог становништва из угроженог подручја,
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одржавање реда, рашчишћавање саобраћајница и
мањих површина снежних наноса приручним алатом
и обављање других активности по налогу
општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 3.
Јединице опште намене образују се као

привремени састави од добровољаца и радно
способног становништва, као и запослених за
извршавање послова заштите и спасавања на
територији општине Параћин.

У извршавању задатака заштите и спасавања
учествују сви способни грађани.

У јединице опште намене могу се
распоредити здравствено способни војни обвезници
и здравствено способни мушкарци и жене који нису
војни обвезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци), односно од 16 до 55 година (жене).

Члан 4.
Грађани учествују у заштити и спасавању,

обучавају се за личну узајамну и колективну
заштиту, спроводе прописане и наређене мере и
извршавају задатке цивилне заштите.
Грађани су дужни:

1. да прихвате распоред који им је одређен
при распоређивању у органе и јединице цивилне
заштите,

2. да се одазову позиву надлежног органа
општинске управе,

3. да податке од значаја за заштиту и
спасавање без одлагања доставе надлежном органу
општинске управе,

4. да дају податке потребне за вођење
евиденције од значаја за заштиту и спасавање.

Члан 5.
Припадници јединица опште намене

обучавају се и оспособљавају за извршавање задатака
заштите и спасавања у складу са законским
прописима који регулишу ову област.

Одељење за јавне службе и локални
економски развој врши попуну и опремање, стручне
и друге административне послове, на тај начин што
води евиденцију о припадницима, средствима и
опреми јединица опште намене, планира, организује
и спроводи мобилизацију јединица опште намене,
организује обуку и оспособљавање припадника
јединица у складу са Законом о ванредним
ситуацијама, Одлуком о организацији и
функционисању цивилне заштите, Планом и
програмом обуке, врши и друге послове у складу са
надлежностима и наредбама Штаба за ванредне
ситуације.

Припремање, опремање и обука јединица
опште намене финансира се из буџета општине

Параћин.
Опремање јединица опште намене вршиће се

сукцесивно, а у складу са Одлуком о буџету општине
Параћин.

Опремање униформомвршиће се у складу са
Правилником оуниформи и ознакама цивилне
заштите, ознакама функција и специјалности и
личној карти припадника цивилне заштите.

Јединице ће се опремати и додатном опремом
која ће се регулисати посебном одлуком.

Члан 6.
Општински штаб за ванредне ситуације

именује поверенике и заменике повереника цивилне
заштите.

Повереници и заменици повереника цивилне
заштите у насељеним местима предузимају
непосредне мере за учешће грађана у спровођењу
мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и
колективне заштите.

Грађани на угроженим и настрадалим
подручјима дужни су да поступају у складу са
упутствима повереника и заменика повереника.

Члан 7.
За територију општине Параћин формирају се

12 јединица цивилне заштите опште намене са
укупно 120 обвезника цивилне заштите, које
покривају територију општине Параћин и то:

ЈЕДИНИЦЕ  ОПШТЕ  НАМЕНЕ  ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Члан 8.
Припадник цивилне заштите, повереник и

заменик имају право на накнаду зараде у складу са
законом.

Припадник цивилне заштите, повереник и
заменик имају право на накнаду за превоз, смештај и
исхрану у складу са законом.

Припадник цивилне заштите који није
здравствено осигуран има право на здравствену
заштиту у складу са законом.
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Члан 9.
Јединице цивилне заштите опште намене

општине Параћин, у отклањању последица
ванредних ситуација, учествују у садејству са
специјализованим јединицама за заштиту и
спасавање сектора за ванредне ситуације МУП-а
Републике Србије, као и јединицама цивилне
заштите опште намене суседних општина у
координацији са Окружним штабом за ванредне
ситуације.

Члан 10.
Одељење за јавне службе и локални

економски развој, води евиденцију о припадницима
средствима и опреми јединица опште намене и
обавља и друге послове у складу са надлежностима и
наредбом општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 82-3/2017-I од 03.08.2017. године

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

На основу члана 19 став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 6.
Пословника о раду општинског Већа општине
Параћин  („Службени  лист  општине Параћин“, бр
12/12) и предлога Савета за безбедност саобраћаја
општине Параћин, Општинско веће Општине
Параћин на  седници  одржаној дана  03.08.2017.
године, донело је :

ПРВУ ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

   НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА
2017. ГОДИНУ

I
Програмом коришћења средстава за

унапређење безбедности саобраћаја на територији
општине Параћин за 2017. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђује се начин коришћења средстава од
наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Параћин, за активности које се
током 2017. године планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.

II
Средства за реализацију Програма,

предвиђена су Одлуком о буџету општине Параћин
за 2017. годину.

III
Коришћење наведених средстава биће

засновано на принципу финансирања програмских
задатака из реалних извора и у динамици која
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима до нивоа реализованих прихода.

Уколико се приходи не остварују у
планираном износу, планиране активности
реaлизоваће се према степену приоритета које
одреди Савет за безбедност саобраћаја на
општинским путевима и улицама у насељеним
местима општине Параћин.

IV
У складу са чланом 18 став 2 Закона о

безбедности саобраћаја на путевима, средства за
реализацију овог Програма биће усмерена за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то
за следеће намене:



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.10 ____ ____ _  10.08.2017.22

V
Савет  за  безбедност  саобраћаја  достављаће

Општинском Већу  годишњи извештај о реализацији
Програма коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара
текуће за претходну годину.

Стручне и административно техничке
послове  у  вези  са  реализацијом позиција Програма
обавља Управа за инвестиције и одрживи развој
општине Параћин.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

VI
Програм  ступа на снагу осмог дана од дана

доношења.
Програм објавити у „Службеном листу

општине Параћин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Број: 400-937/2017-III од 03.08.2017. године

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

На основу  чл. 46. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 46. тачка. 5.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 35. Оснивачког акта Јавног
предузећа за водовод и канализацију Водовод
Параћин, члана 22. Закона о јавним предузећима
(''Сл. Гласник РС'' бр. 15/2016) као и на основу члана
95. Одлуке о обављању комуналне делатности
(''Општински сл.гласник бр.4/03, 7/05, ''Сл.лист
општине Параћин'' бр. 3/11, 2/12, 7/12),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
разматрајући Предлог Одлуке о рационалној
потрошњи воде за пиће Надзорног одбора Јавног
предузећа за водовод и канализацију Водовод
Параћин бр. 1005-6/2017 од 21.07.2017.године, на
седници одржаној дана 04.08.2017.године доноси

О Д Л У К У
О РАЦИОНАЛНОЈ ПОТРОШЊИ ВОДЕ ЗА

ПИЋЕ

I
Одлука о рационалној потрошњи воде за пиће

се доноси у циљу задовољења основних потреба
становништва за водом. Временски период трајања
рационалне потрошње воде је од дана доношења
Одлуке до 30.09.2017.године.

За време трајања ове Одлуке забрањено је
воду за пиће употребљавати за поливање башти,
зелених површина, тротоара, дворишта и прање
возила.

II
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу

општине Параћин“.

О б р а з л о ж е њ е
У циљу оптимизације снабдевања

становништва здравствено исправном водом за пиће
из контролисаног водовода у летњем периоду доноси
се Одлука о рационалној потрошњи воде за пиће.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 352-31/2017-III од 04.08.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана  22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 09.08.2017. године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању Ревидираних
предлога годишњег програма Спортског савеза
општине Параћин, Фудбалског клуба ''Херој''
Бусиловац, Фудбалског клуба ''Јединство'' Параћин,
Аеро клуба ''Наша крила'' Параћин за 2017. годину,
број: 06-172/2017-I од 09.08.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-171/2017-III од 09.08.2017. године

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

На основу члана 46.тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. тачка 1.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), члана 22. Пословника о раду
Општинског већа општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин'', бр.14/16), ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 09.08.2017. године,  донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о усвајању захтева
носиоца годишњег програма да се неутрошена
средства из другог квартала пренесу у трећи квартал
за: ФК ''Младост'' Сикирица, ФК ''Текстилац''
Параћин и ФК ''Иск Извор'', број: 06-172/2017-I од
09.08.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-171/2017-III од 09.08.2017. године

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

На основу члана 6. и члана 17. Закона о
полицији (''Сл. гласник РС'' бр. 6/2016), члана 44.
став 1 тачка 5. и члана 13 став 5  Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник Републике Србије'' бр.
129/2007, 83/2014 –др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 10. став 1. Пословника о раду општинског већа
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 14/16) Председник општине Параћин,
уз сагласност Општинског већа општине Параћин,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I
У Решењу о образовању Савета за безбедност

број: 02-166/2014-01-I од  04.12.2014.год., став III
мењају се тачке 1,3,5 и 8  и гласе:

1. Томислав Шалетић, дипл.маш.инг., председник
Савета за безбедност
3. Марина Макaријев, јавни тужилац, испред
Основног јавног тужилаштва у Параћину,
5. Драган Стојиновић, начелник, испред Полицијске
станице Параћин,
8. Драгана Радисављевић Филиповић, дипл.
психолог, председница одбора, испред Општинског
одбора за превенцију и сузбијање болести зависности
у општини Параћин,

Служба за скупштинске и нормативне
послове Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове Општине Параћин,
обавља стручне и административне послове за
потребе Савета из реда запослених.

II
У осталом делу решење остаје неизмењено.

III
Oво решење објавити у «Службеном листу

општине Параћин» .

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-164/2017-I од 09.08.2017. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07,83/14-др.закон,
101/16- др.закон) и члана 44. и 81.став 2. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’, број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и
25/16) и члана 10. Одлуке о буџету општине Параћин
за 2017. годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.31/2016и 9/2017), Председник општине Параћин,
донео јe

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на II Измену Финансијског
плана  прихода и расхода Месне заједницe ''Доња

Мутница'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Доња Мутница''  за 2017. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 07.08.2017. године.
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II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-984/2017-I од 09.08.2017. године

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