
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 13

Година 13 18.09.2017.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу члана 45 и члана 50. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07, 83/14 и 101/2016) и члана 32 став 1. тачка
12. Статута општине Параћин ('''Службени лист
општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13,
17/14 и 25/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 18.09.2017. године,
је константовала и  донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Разрешава се Марко Јовановић из Параћина,

функције члана Општинског већа, због поднете
оставке, почев од 19.09.2017. године.

II
Ово Решење објавити у «Службеном листу

општина Параћин».

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

садржан је у члану 45. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
83/14) којим је прописано да Општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине,
као и чланови Општинског већа чији је број утврђен
статутом општине и које бира Скупштина општине,
на период од четири године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.

Чланом 32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), прописано је да
Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине, и на предлог
председника Општине, бира заменика председника
Општине и чланове Општинског већа, а чланом 45
став 1 Статута општине Параћин да  Општинско веће
чине председник општине, заменик председника
општине, као и чланови Општинског већа чији је
број утврђен статутом општине и које бира
скупштина општине, на период од четири године,
тајним гласањем већином од укупног броја
одборника.

Члан Општинског већа општине Параћин

Марко Јовановић из Параћина изабран је на
финкцију члана Општинског већа општине Параћин
на предлог председника општине Параћин решењем
Скупштине општине Параћин број: 013-114/2016-01-
II од 28.04.2016. године.

Дана 28.04.2017. године, Марко Јовановић
поднео  је оставку на место члана Општинског већа
општине Параћин. Скупштина општине Параћин на
25. седници која је одржана 18.09.2017. година,
константовала и донела решење као у диспозитиву.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-110/2017-II oд 18.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
83/14) и члана 32. став 1 тачка 12. Статута општине
Параћин, (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
18.09.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа општине

Параћин Владана Димитријевића

I
БИРА СЕ Владан Димитријевић лекар

субспецијалиста из Параћина за члана Општинског
већа општине Параћин, почев од 19.09.2017. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном листу

општине Параћин".

О б р а з л о ж е ње
Правни основ за доношење решења о избору

чланова Општинског већа општине Параћин садржан



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.13 ____ ____ __ 18.09.2017.2

је у члану 45. став 1.  Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14) којим је
прописано да Општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
статутом општине и које бира скупштина општине,
на период од четири године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.
Чланом 32.став1. тачка 12. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), прописано је да
Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине, и на предлог
председника Општине, бира заменика председника
Општине и чланове Општинског већа, а чланом 45.
став 1. Статута општине Параћин да  Општинско
веће чине председник општине, заменик председника
општине, као и чланови оштинског већа чији је број
утврђен статутом општине и које бира скупштина
општине, на период од четири године, тајним
гласањем већином од укупног броја одборника.

Разлог за спровођење поступка избора члана
Општинског већа општине Параћин, јесте тај што је
један од чланова Општинског већа поднео оставку,
која је константована на Скупштини општине, те је
донето решење о његовом разрешењу.

У  складу са Законом о локалној самоуправи
и Статутом општине Параћин, на  седници
скупштине општине Параћин одржаној дана 18.09.
2017. године,  председник општине Параћин
предложио је кандидата за члана Општинског већа
општине Параћин и то Владана Димитријевића из
Параћина.

Кандидат за члана Општинског већа општине
Параћин дао је писмену сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Параћин.

Избор чланова Општинског већа општине
Параћин извршен је на 25. седници Скупштине
општине Параћин одржаној дана 18.09.2017. године,
тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
На основу напред изнетог одлучено је 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: 02-179/2017-II од 18.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
83/14) и члана 32. став 1 тачка 12. Статута општине
Параћин, (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
Скупштина општине Параћин на седници одржаној
18.09.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа општине

Параћин Христодора Урошевића

I
БИРА СЕ Христодор Урошевић из Параћина

за члана Општинског већа општине Параћин, почев
од 19.09.2017. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном листу

општине Параћин".

О б р а з л о ж е ње
Правни основ за доношење решења о избору

чланова Општинског већа општине Параћин садржан
је у члану 45. став 1.  Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' бр.129/07 и 83/14) којим је
прописано да Општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
статутом општине и које бира скупштина општине,
на период од четири године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.

Чланом 32.став1. тачка 12. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), прописано
је да Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине, и на предлог
председника Општине, бира заменика председника
Општине и чланове Општинског већа, а чланом 45.
став 1. Статута општине Параћин да  Општинско
веће чине председник општине, заменик председника
општине, као и чланови оштинског већа чији је број
утврђен статутом општине и које бира скупштина
општине, на период од четири године, тајним
гласањем већином од укупног броја одборника.

Разлог за спровођење поступка избора члана
Општинског већа општине Параћин, јесте тај што је
један од чланова Општинског већа поднео оставку,
која је константована на Скупштини општине, те је
донето решење о његовом разрешењу.

На седници скупштине општине Параћин
одржаној дана 18.09.2017. године, председник
општине Параћин предложио је кандидата за члана
Општинског већа општине Параћин и то Христодора
Урошевића  из Параћина.

Кандидат за члана Општинског већа општине
Параћин дао је писмену сагласност да прихвата
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кандидатуру за члана Општинског већа општине
Параћин.

Избор чланова Општинског већа општине
Параћин извршен је на 25. седници одржаној дана
18.09.2017. године, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.

Након спроведеног тајног гласања, утврђени
су резултати гласања и достављен је скупштини
Записник о резултатима тајног гласања.

На основу напред изнетог одлучено је 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: 02-182/2017-II од 18.09.2017. 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) и члана 6.
Одлуке о обележавању празника и установљавању и
додељивању награда и других јавних признања
(''Општински службени гласник'', број 10/02 и
''Службени лист општине Параћин'', број 10/17),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 18.09.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН

Члан 1.
Поводом 27. септембра – Празника општине

Параћин, Скупштина општине Параћин ДОДЕЉУЈЕ
следећа јавна признања општине Параћин:

СРЕБРНУ ПЛАКЕТУ:
-Основној школи ''Бранко Радичевић'' у

Поповцу-поводом јубилеја 170 година постојања
Основна школа "Бранко Радичевић" у

Поповцу је у овој години обележила јубилеј 170
година постојања и успешног рада.

Са пет издвојених одељења, матична школа у
Поповцу годинама уназад постиже квалитетне
резултате рада и доприноси остваривању васпитно-
образовног процеса. Горе поменути јубилеј је доказ
да су генерације директора и наставника који су
остварили углед школе у Поповцу створили и добар
темељ за трајање ове установе.Ова школа је дала
многе знамените људе, афирмисане у параћинској

општини, многе културне и јавне раднике, докторе,
професоре и спортисте.

БРОНЗАНУ ПЛАКЕТУ:
-Стонотениском клубу ''СФС''Борац –поводом

јубилеја 70 година постојања.
Стонотениски клуб "СФС Борац" Параћин

формиран је 13.октобра 1947. године на иницијативу
радника – спортиста Српске фабрике стакла а у
оквиру спортске секције тадашњег спортског
друштва  који су углавном у свом чланству окупљали
раднике фабрике стакла и чланове њихових
породица. Према подацима кроз чланство у клубу и
стонотениским такмичењима у протеклих 70 година
прошло је преко 3000 стонотенисера. Највећи екипни
успех остварио је у сезони 2014. године када постаје
члан Прве стонотениске лиге за сениоре. У
последњој деценији у свим категоријама чланови
овог клуба налазе се међу три најбоља такмичара у
региону и 12 најбољих у Србији.

-Пливачком ватерполо клубу ''Параћин ''–
поводом јубилеја  50 година постојања.

Пливачки ватерполо клуб ''Параћин'' у 2017.
години слави 50 година постојања.Овај клуб почео је
са радом 1967. године под назицом ''Црница''. До
данас је кроз овај клуб прошао веома велики број
чланова.Клуб је у периоду свог рада имао изванредне
резултате.Чланови Клуба су постизали одличне
резултате, између осталог такмичили су се у
највишим ранговима и освајали најпрестижнија
признања.

ЗАХВАЛНИЦЕ:
-Светиславу Ђорђевићу, пензионеру из

Параћина, бившем раднику Јавног предузећа
''Водовод'' Параћин'' у Параћину, за велики допринос
и изузетно ангажовање и залагање у решавању
проблема на нормализацији водоснабдевања у
општини Параћин у 2017. години.

ПОХВАЛУ:
-Удружењу "Петрус" Забрега
Друштво за неговање, традиције, културу,

уметност, туризам и екологију основано је 1950.
године под називом "Модрик". Садашњи назив носи
од 2004. године и од тада учествује на многим
манифестацијама, фестивалима, гостовањима у
телевизијским емисијама промовишући Општину
Параћин. Од стране Министарства за заштиту
животне средине и Регионалне агенције за економски
развој Шумадије и Поморавља проглашени су као
пример добре праксе у пројекту Интегрисане
стратегије спорог, зеленог и здравог туризма.
Изузетне резултате постижу на такмичењима и
смотрама фолклора. Организатори су пет
манифестација у току године а најзначајнија је Сабор
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народних игара и изворног народног стваралаштва
"Света Огњена Марија-Петрушка". Такође су
организатори ликовне колоније "Молитва под
Петрусом", колоније уметничке фотографије "Света
Гора Црничка" у сарадњи са члановима фото-кино
клуба Параћин, књижевне колонију "Намасија", као и
планинарске акције "Стазом петрушких монаха" и
"Светосавског концерта". У оквиру њихове
организације одржано је до сада десет добротворних
концерата за обнову манастирског комплекса
Намасија. У току 2017. године, а у оквиру пројекта
под називом ''Нама сија-Намасија" отпочели су
радови на обнови и конзервацији параклиса у склопу
манастирске цркве у манастиру Намасија. Манастир
Намасија је категорисан као споменик културе, као
Културно добро од великог значаја у склопу
заштићене целине Петрушка област. Ово Удружење
је на овај начин сачувало од пропадања манстирски
комплекс Намасија.

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ:
-Зорану Савићу, раднику Центра за социјални

рад "Параћин" у Параћину
Као социјални радник учествовао је у свим

активностима ''Центра за социјални рад'' Параћин,
збрињавању избеглица, поделе хуманитарне помоћи
и друго, а посебно у решавању проблема у поплави
2014. године. Као социјални радник даје велики
допринос у пружању помоћи ромској популацији.
Активно учествује у обављању послова на терену,
мапира нове случајеве у стању социјалне потребе,
негујући успостављену мрежу сарадника на терену.
Дугогодишњи је члан Црвеног крста и носилац
Златног знака. Свој посао ради стручно и
пожртвовано дајући све од себе. Носилац је
републичке Повеље за ванредни допринос на
унапређивању социјалне заштите у Републици
Србији за 2015. годину.

-Светлани Пантић, медицинској сестри,
радници Дома здравља Параћин.

Светлана Пантић је више деценија
здравствени, примерни радник Дома Здравља
Параћин, медицинска сестра у Дечјем диспанзеру.

Најпрепознатљивија је као медицинска сестра
у Саветовалишту са бебама и млађом децом.Велики
број младих родитеља се обраћа њој са питањима
везаним за  негу беба.

-Радојевић Саши, службенику саобраћајне
полиције ПС Параћин.

Радојевић Саша, по чину полицајац II класе,
остварио је посебне резултате у раду, дао изузетан
допринос спречавању и санкционисању прекршаја из
области превоза у друмском саобраћају. Такође је
пример одличне сарадње са другим органима и
службама, нарочито са Службом за инспекцијске
послове општине Параћин.

-Драгану Јовановићу из Поповца члану Удружења
грађана ''Живот је у кретању''

Драган Јовановић из Поповца члан је
Удружења грађана ''Живот је у кретању''. У протеклој
години, као члан наведеног Удружења несебично се
ангажовао и укључио у решавање проблема грађана
општине Параћин који су у стању социјалне потребе.

Он лично, и у оквиру  Удружења "Живот је у
кретању", учествовао је у свим хуманитарним
акцијама на реконструкцији и адаптацији објеката
грађана општине Параћин који су у стању социјалне
потребе и у осталим бројним хуманитарним акцијама
које је спроводило ово Удружење самостално или у
сарадњи са другим Удружењима са територије
општине Параћин.

- Ружици Бркић, раднику у Управи за
урбанизам, финансије, скуштинске и опште послове
општине Параћин.

Ружица Бркић, ради савесно и веома дуго
послове административног радника у Повереништву
у Управи за урбанизам, финансије, скуштинске и
опште послове општине Параћин, на опште
задовољство својих странака. Конкурише и
имплементира све пројекте које Комесаријат
објављује. Сервисира успешно око 3000 избеглих и
расељених лица. Рад Повереништва је више пута
похваљен као један од најодговорнијих,
најспремнијих и најбољих у Србији. Највећи део
терета управо реализује администартивни радник
Ружица Бркић. Наведени предлог подржао је и
Комесаријат за избеглице и миграције.

Новчана награда се додељује у износу
утврђеном решењем Општинског већа општине
Параћин број:400-1109/2017-III од 13.09.2017. године
и то у износу од по 50.000,00 динара.

Члан 2.
Јавна признања општине Параћин биће

уручена добитницима на свечаној седници
Скупштине општине Параћин која ће се одржати 27.
септембра 2017. године.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 119-116/2017-II од 18.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 64a. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017),
члана 15. став 4. Уредбе о условима, начину и
поступку за остваривање права првенства закупа,
критеријумима за утврђивање висине закупнине за
право првенства закупа, као и документацији која се
доставља уз захтев за остваривање права првенства
закупа („Сл. гласник РС”, број 105/16) (у даљем
тексту: Уредба), сагласности бр.06-00-00002/38/2017-
14 од 29.05.2017. године Комисије за давање
сагласности на инвестициони план уз предлог мера
за реализацију закупа у поступку остваривања права
првенства закупа пољопривредног земљишта (у
даљем тексту: Комисија), члана 44. Статута општине
Параћин (''Службени лист Општине Параћин'' бр:
13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16), и члана
2.Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.
Лист општине Параћин» број 3/09), Скупштина
општине Параћин,  доноси

О Д Л У К У
о праву првенства закупа пољопривредног

земљишта у државној својини

1. "Винарији Левач"_ ДОО, МВ
7348193_улица Милојаа Милојевћа  број 35,
Рековац), даје се у закуп пољопривредно земљиште у
државној својини, укупне површине од 30 ha 58 ара
и 87 м2,  које се налази у општини Параћин.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од 30 година и то од 2017/2018 до
2047/2048 агроекономске године.

3. Закупнина за земљиште из тачке 1. ове
Одлуке у износу од 184,00 Евра плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8)
дана од дана правоснажности ове одлуке на
посебан рачун буџета Републике Србије број: 840-
741522843-14, позив на број: модел 97, шифра
општине са контролним бројем: 61-077 у складу са
Правилником о условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 104/2011,... 131/2014 и
32/2015).

4. Права и обавезе закупца предметног
земљишта, разлози за отказ и за престанак уговора и
друга међусобна права и обавезе уређују се уговором
који, у име Републике Србије, закључује министар
надлежан за послове пољопривреде, након извршене
уплате закупнине.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64а. став 1. Закона о

пољопривредном земљишту одређено је да право

првенства закупа на период до 30 година има правно
лице које је уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава и налази се у активном статусу и које
достави инвестициони план на који сагласност, уз
предлог мера за реализацију закупа, даје комисија, с
тим што укупна површина предвиђена за давање у
закуп по овом основу не може да износи више од
30% од укупне површине пољопривредног земљишта
у државној својини предвиђене за давање у закуп у
јединици локалне самоуправе.

Ставом 4. истог члана и чланом 15. став 4.
Уредбе прописано је да одлуку о праву првенства
закупа доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе, односно скупштина јединице локалне
самоуправе.

Надлежни орган јединице локалне
самоуправе је утврдио да су достављени су докази из
члана 64а. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту и члана 15. став 3. Уредбе, и то: копија
захтева за право првенство закупа; доказ да је лице
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и у
активном је статусу; инвестициони план на који је
претходну сагласност дала Комисија, сагласност

Комисије и предлог мера за реализацију
закупа број 06-00-00002/38/2017-14 од 29.05.2017.
године и Измене и допуне предлог мера за
реализацију закупа број: 06-00-00002/38/1/1/2017-14
од 08.09. 2017. године.

На основу свега напред наведеног,
Скупштина општине Параћин донела је одлуку као у
диспозитиву.

Прилог: табеларни приказ кат.парцела које
се дају у закуп.

Поука о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Министарству
пољопривреде и заштите животне средине /
Покрајинском секретаријату надлежном за послове
пољопривреде у року од 15 дана од дана доношења
одлуке.

Одлуку доставити:
- Архиви
- Министарству пољопривреде и заштите

животне средине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 320-122/2017-II од 18.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу чл.46. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС и
50/13 - УС), чл.32. и 44. став 1, Статута општине
Параћин (''Сл.лист општине Параћин'', бр.13/08,
12/12, 13/12, 17/14 и 25/16), Скупштина општине
Параћин, на седници одржаној дана 18.09.2017.
године, донела је:

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СТУБИЦА ВИДИКОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се израда Плана

детаљне регулације Стубица видиковац, (у даљем
тексту: План).

Члан 2.
Обухват почиње од тачке А која је тачка

пресека границе парцела кп.бр. 2654/, 2655, 6498/1 и
одатле иде ка истоку границом парцела кп.бр. 2655,
2656, 2658, 2659 и део кп.бр. 2660 са кп.бр. 6498/1,
6493 и 6507 до пресека кп.бр. 2659, 2600 и 6507,
одакле сече кп.бр. 6507 (пут) и источно сече парцелу
кп.бр. 2699/5 (прати јужну линију постојећег пута на
терену у дужини од око 135 м), скреће јужно и сече
парцелу кп.бр. 2699/5 по ободу пошумљеног дела
парцеле све до кп.бр. коју сече и сече део кп.бр.
2700/1 и одатле скреће источно кроз кп.бр. 2700/1,
2700/3, 2700/4, 270/5, 6503, 1378/8, 1378/1, јужном
границом кп.бр. 1378/51 са кп.бр.  1378/1, 1378/7 и
1378/1, одатле сече кп.бр. 1378/1 до 1378/19 где
прати јужну границу кп. 1378/19, 1378/6 са 6498/1 до
кп.бр. 1378/1 коју сече до кп.бр. 1378/4 одакле ка југу
сече кп.бр. 1378/4, 6498/1 све до кп.бр. 2294/1, одакле
иде ка југу границом кп.бр. 2284, 2286/5, 2294/13,
2294/13 и 2294/14 са кп.бр. 2294/1, одакле сече исту и
креће се западно границом кп.бр. 2294/1 са кп.бр.
2294/6, 2294/7 до тачке пресека кп.бр. 2294/7, 2294/10
и 2294/1, одакле иде западно сечући кп.бр. 2294/1 до
тромеђе кп.бр. 2294/12, 2294/11 и 2294/1, одакле
наставља границом кп.бр. 2294/12 и 2294/11 до кп.бр.
2295/2, 2296/3 и 2296/1 које сече до кп.бр. 2296/2,
прати северну границу са кп.бр. 2296/1 до кп.бр.
1198/1 и одатле иде границом кп.бр. 2296/1 , 2297,
6502, 2997/1 са кп.бр. 1198/1 до кп.бр. 3005/3, одакле
иде северно границом кп.бр. 2297/1 са кп.бр. 3003,
2998, 2991/2, 2991/1, 2992, 2993, 2994, 2996 до кп.бр.
2705 одатле иде ка северу границом кп.бр. 2996 са
лп.бр. 2705 и 2706 до кп.бр. 2710, где скреће ка
истоку границом кп.бр. 2710, 2709, 2701/33 са кп.бр.
2706 до кп.бр. 2701/34. Одатле иде северно границом
кп.бр. 2701/3 са 2701/34, 2701/35 до кп.бр. 2701, где
скреће западно пратећи границе кп.бр. 2701/33,
2701/32, 2701/31, 2701/30, 2701/29, 2701/28, 2701/27,
2701/26, 2701/25, 2701/24, 2701/22 са кп.бр. 2701/1,
2701/23 до кп.бр. 2701/21 коју сече до кп.бр. 2701/17,

одакле иде ка северу границом кп.бр. 2701/17 и
2701/21 до кп.бр. 2701/1, одакле иде западно
границом 2701/17, 2701/16, 2701/15, 2719, 2722,
2723/1, 2727, 2728/3, 2728/2, 2728/1, 2734/2, 2734/1,
2741, 2742, 2743, 2744/1, 2745, 2747, 2748, 2749,
2750, 2751 са кп.бр. 2701/1, 2701/14, 2701/13,
2701/12, 2727, 2701/10, 2701/9, 2701/8, 2701/7, 2701/6,
2701/5, 2701/4, 2701/3, 2701/2, 6498/1 до кп.бр. 2752
где сече кп.бр. 6498/1 до тачке пресека  кп.бр. 2654/,
2655, 6498/1, односно тачке А.

Укупна површина у оквиру границе обухвата
износи око 16 ха.

У случају неслагања граница, прецизне
границе биће детаљно описане у Концепту Плана.

Члан 3.
Циљ доношења Плана је утврђивањe општег

интереса за наведено подручје, као и стварањe
планског основа за уређење видиковца у насељу
Стубица у општини Параћин. Планом ће се
дефинисати подручја јавних површина, правила и
услови изградње, уређења и коришћења земљишта за
све намене у подручју разраде у складу са
Просторним планом ''Усклађивање просторног Плана
општине Параћин са одредбама закона
(Сл.гл.бр.72/09 и 81/09)'', (СЛО Параћин, бр. 8/2011
од 01.07.2011.год).

Члан 4.
Садржину Плана треба да чине текстуални и

графички део и обавезни прилози у аналогном и
дигиталном облику. У складу са Законом о
планирању и изградњи и подзаконским актима,
саставне делове плана треба да чине правила
уређења, правила грађења и графички део. Графички
део планског документа чине дигиталне карте које се
израђују у ГИС и CAD технолигији, те би их у
складу са тиме требало испоручити на диску у неком
од следећих формата: *.shp, *.mxd, *.dwg. План се
израђује у 4 примерка.

Члан 5.
За потребе израде Плана из чл. 1 ове Одлуке

не ради се Извештај о стратешкој процени утицаја
плана на животну средину, у складу са Мишљењем
надлежног органа број 501-74/2017-V-04.

Члан 6.
Саставни део Одлуке о изради Плана је

Мишљење Комисије за планове донето на 10.
редовној седници Комисије за планове одржаној дана
28.07.2017.године и Мишљење надлежног органа
број 501-74/2017-V-04 о потреби израде Стратешке
процене утицаја на животну средину.

Члан 7.
Рок за израду је 120 дана од избора

oбрађивача Плана. Рок не обухвата време потребно
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за поступак усвајања Плана.

Члан 8.
Носиоца израде Плана одредиће Управа за

инвестиције и одрживи развој општине Параћин.

Члан 9.
Након обављене стручне контроле Нацрта

Плана у складу са чл.49. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС и
50/13 - УС), Нацрт Плана ће бити упућен на јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у
дневном и локалном листу.

Излагање Нацрта Плана обавиће се у
просторијама Одељења за урбанизам Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин. Јавни увид извршиће се у складу
са чл.50. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС и 50/13 - УС).

План доноси Скупштина општине Параћин у
складу са чл.35. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09 - исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС и 50/13 - УС).

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 350-77/2017-II од 18.09.2017. 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 18.09.2017. године, донела је

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

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

канализацију "Водовод" Параћин

I
Даје се сагласност на Други ребаланс

Програма пословања са Финансијским планом за
2017 .годину Јавног предузећа за водовод и
канализацију "Водовод" Параћин, који је донео

Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и
канализацију ''Водовод'' у Параћину на седници
одржаној 14.09.2017. године, Одлука број 1267-
1/2017.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1113/2017-II од 18.09.2017. 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 18.09.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Другу измену Програма

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

Параћину

I
Даје се сагласност на Другу измену Програма

пословања са финансијсим планом за 2017. годину
Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП’’Параћин’’ на
седници одржаној 14.09.2017. године, Одлука број
1793.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1111/2017-II од 18.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 14. и 16. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени
гласник РС“, бр. 15/2016), Правилника о условима за
обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације
((„Службени гласник РС“, бр. 3/2017), члана 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 Општинског већа
општине Параћин („Службени лист општине



________________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.13 ____ ____ __ 18.09.2017.8

Параћин“, број 14/2016), Општинско веће општине
Параћин на седници одржаној, дана 05.09.2017.
године, доноси

П Р О Г Р А М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Дератизација представља важну меру за
заштиту становништва и домаћих животиња од
заразних болести и иста се, као скуп хигијенско-
епидемиолошких активности, предузима у циљу
уништавања глодара (мишева и пацова) као важних
чинилаца у настанку заразних болести код људи и
домаћих животиња.

Законом о заштити становништва од заразних
болести (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016)
дефинисано је да органи локалне самоуправе у циљу
заштите становништва од заразних болести
организују и спроводе систематску дератизацију као
скуп хигијенско-епидемиолошких активности које се
спроводе у насељеним местима, на јавним
површинама, у стамбеним објектима, у објектима
под санитарним надзором, у објектима за држање
домаћих животиња и њиховоj непосредној околини и
другим објектима у којима се обавља друштвена,
односно јавна делатност.

СИСТЕМATСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА –
подразумева системaтско третирање што већег броја
шахти канализационе мреже и објеката на одређеној
територији, као и третирање што веће површине
приобаља река, гробаља и депонија, ради
уништавања глодара (пацова и мишева) у циљу
свођења њиховог броја на биолошки минимум.
Сузбијање и уништавање глодара спроводи се
најмање једном годишње из здравствених,
економских, естетских и разлога заштите животне
средине.

II ЦИЉ ПРОГРАМА
У оквиру општих мера у циљу спречавања и

сузбијања заразних болести које се шире
посредством глодара, доноси се Програм
систематске дератизације којим се дефинишу
превентивне мере, површине и објекти где ће се
спроводити дератизација, време спровођења,
учесници у реализацији, и динамика спровођења
мера.

III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Спровођење систематске дератизације
подразумева дератизацију:

1. стамбених објеката колективног становања:

- подрумске просторије стамбених зграда са :
- око 3.500 станова.

2. стамбених објеката индивидуалног становања:
- индивидуални стамбени објекти у градском
подручју : - око 6.600  домаћинстава,

- индивидуални стамбени објекти у сеоском
подручју : - око  9.000  домаћинстава.

3. пословних просторија, (објеката) Општине
Параћин

Пословни простор обухвата све подрумске
просторије
      Општинских управа-Управа за урбанизам,
финансије,

скупштинске и опште послове и Управа за
инвестиције и

одрживи развој, Магацински простор у
објектима бивше
       касарне – око 3.000 м2

4. пијаца - око 0.4 ha

5. гробља - око 12.2 ha

6. депоније смећа - око 8 ha

7. приобаље реке Црнице
- у подручју насељеног места Параћин - око

12 ha

8. канализационих шахти: око 1.000 комада

9. друге локације: - у случају ванредне ситуације
или указане потребе, по налогу надлежног органа.

IV СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА
ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

Систематска дератизација обухвата :
-објекте предшколске установе ПУ

„Бамби“
-објекте основних школа , у сеоском и

градском подручју
-објекте средњих школа,

Реализација систематске дератизације, на
овим површинама и објектима обавља се у складу са
Законом, и финансијским планом ПУ „Бамби“,
односно основних и средњих школа.

V МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализацију систематске дератизације
обављаће регистрована организација за те послове у
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Републици Србији на основу решења надлежног
Министарства о испуњености услова за обављање
послова дезинфекције, дератизације и дезинсекције
којој буду поверени послови дератизације у складу
са важећим законским прописима.

За обављање ДДД послова могу се
употребљавати само, за те намене, регистровани
производи у складу са прописом којим је уређен
промет биоцидних производа.
За обављање систематске дератизације морају се
користити хемијска средства којима се постиже
максимално уништавање глодара.

Непосредно пре почетка и у току вршења
обављања  дератизације на јавним површинама мора
се непрекидно вршити обавештавање грађана
средствима јавног информисања.

Обавештење се мора истаћи и на прилазима
јавним површинама (скверови, паркови, парк шуме
итд.).

Обавештење мора да садржи и мере које су
грађани дужни да спроводе као и најнеопходније
мере у случају тровања људи или домаћих животиња.
 Обавештење грађана врши овлашћена организација
која обавља систематску дератизацију.

Да би систематска дератизација била
обављена што успешније, иста мора бити
синхронизована и изведена у року од највише 30
дана, без прекида, по програму за целу територију
општине Параћин у односу на дефинисану
површину, време извођења и препарате.

Стручни надзор подразумева праћење и
контролу обима извођења акције систематске
дератизације и о томе саставља одговарајући
извештај и доставља наручиоцу.

VI ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење систематске дератизације на основу

Програма који доноси Општинско веће општине
Параћин, у складу са законом, обухвата четири фазе:

I фаза – обезбеђење средстава у буџету Општине
Параћин;
II фаза – одређивање обима дератизације;
III фаза – избор извођача и избор стручног надзора
у складу са важећим законским прописима;
IV фаза – реализација.

Програм објавити у ‘’Службеном листу
Општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-55/2017-III од 05.09.2017. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 7. Одлуке о буџету општине
Параћин за 2017. годину (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 31/2016 и 9/2017), као и Предлога
Начелника Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове бр. 400-1090/2017-V-
01 од 07.09.2017. године, Председник општине
Параћин доноси

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2017. годину, Раздео 5, глава 5.1
– Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и
опште послове, програм 0602, програмска активност
0602-0001, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 499000 – Средства резерве – текућа
резерва, одобравају се Управи за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове – МЗ ''
Глождак'' Параћин, средства у укупном износу од
150.000,00 динара на име: - отплате дуга за
електричну енергију.

2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се на апропријацију утврђену у оквиру
раздела 5, глава 5.2 Месне заједнице, програм 0602,
програмска активност 0602 – 0002, функционална
класификација 160 опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01, економска класификација 421000
Стални трошкови, тако да план средстава ове
апропријације за 2017. годину износи 11.950.000
динара.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове, обратила се
Председнику општине предлогом бр. 400-1090/2017-
V -01 од 07.09.2017. године, да се МЗ Глождак
одобре додатна средства у износу од 150.000,00
динара на име: - отплате дуга за електричну енергију.
У складу са датим предлогом Начелника Управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште
послове, донета је одлука као у изреци овог решења.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1077/2017-I од 07.09.2017. 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), члана 44.. Статута
општине Параћин (,,Службени лист општине
Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14 и 25/16),
у вези Споразума о заједничком финансирању
техничке документације, радова и изградње објеката
за заштиту угрожених подручја на територији
општине Параћин од штетног дејства вода између
општине Параћин и Јавног водопривредног
предузећа ''Србијаводе'', број: 400-785/2014-01-I oд
13.11.2014. године, Председник општине Параћин,
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању радне групе

I
Формира се радна група ради реализације

Пројекта хитних радова заштите Параћина од
великих вода реке Црнице, од ушћа у Велику Мораву
до Параћина, кроз Параћин до аутопута Е75 и
узводно кроз село Главицу (од км 0+000 до км
10+870) у саставу:

1. Милош Томић, дипл. правник, председник
радне групе;

2. Нена Брајовић, општински правобранилац,
члан;

3. Радомир Живковић, дипл. правник, члан;
4. Иван Костић, испред Одељења за

урбанизам и имовинско правне послове, члан;
5. Александар Милојковић, директор ЈП

''Дирекција за изградњу општине Параћин'', члан;
6. Владимир Јанковић, испред Одељења за

одрживи развој, члан
7. Марко Јовичић, испред ЈП ''Дирекција за

изградњу општине Параћин'', члан
8. Сања Поповић, испред ЈП ''Дирекција за

изградњу општине Параћин'', члан
9. Томислав Антић, дипломирани инжењер

грађевине, члан
10. Душан Илић, испред ЈП ''Дирекција за

изградњу општине Параћин'', члан
11. Марија Тачић, дипл. архитекта,члан

II
ЗАДАТАК радне групе је реализација

Пројекта хитних радова заштите Параћина од
великих вода реке Црнице, од ушћа у Велику Мораву
до Параћина, кроз Параћин до аутопута Е75 и

узводно кроз село Главицу (од км 0+000 до км
10+870).

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-175/2017-I од 07.09.2017. 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
''Глождак'' за 2017. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на II Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице ''Глождак'' за 2017. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
05.09.2017. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1086/2017-I од 08.09.2017. године

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

На основу чл. 46. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07,
83/14-др закон, 101/16-др. закон) чл. 46. Статута
општине Параћин (‘’Службени лист општине
Параћин’’ број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14,
25/16) и чл. 6 Одлуке о обележавању празника
општине и установљавању и додељивању награда и
других јавних признања општине Параћин
(''Општински службени гласник'' бр. 10/2002 и
''Службени лист општине Параћин’’ број 10/2017),

Општинско веће општине Параћин на
седници одржаној 13.09.2017. године, донело је
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Р Е Ш Е Њ Е
o утврђивању висине новчане награде поводом
празника општине Параћин 27. септембра 2017.

године

I
УТВРЂУЈЕ СЕ висина новчане награде

поводом празника општине Параћин у нето износу
по 50.000,00 динара.

II
О реализацији овог решења стараће се

Одељење за финансије и буџет.

III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин’’

О б р а з л о ж е њ е
У  складу са чл. 6 Одлуке о обележавању

празника општине и установљавању и додељивању
награда и других јавних признања општине Параћин
(''Општински службени гласник'' бр. 10/2002'' и
''Службени лист општине Параћин’’ број 10/2017),
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.

На основу напред наведеног Општинско веће
општине Параћин донело је Решење као у
диспозитиву.

ДОСТАВИТИ:
-Скупштини општине Параћин,
-Комисији за кадровска, административна и

јавна признања општине Параћин,
-рачуноводству,
-а/а.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1109/2017-III од 13.09.2017. 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
13.09.2017. 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 Првог
ревидираног предлога годишњег прогарама
Пливачког клуба ''Црница'' Параћин за 2017. годину
и Другог ревидираног предлога годишњег програма
Фудбалског клуба ''Напредак'' Својново за 2017.
годину бр. 06-186/2017-I од 05.09.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-189/2017-III од 13.09.2017. 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
13.09.2017. 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
Омладинског кошаркашког клуба ''Параћин'' да се
неутрошена средстава из другог квартала пренесу у
трећи квартал бр. 06-186/2017-I од 05.09.2017.
године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-189/2017-III од 13.09.2017. године
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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
15.09.2017. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Комисије

за оцену и стручни преглед годишњих и посебних
програма у области спорта о обавештењу
Омладинског шаховског клуба ''Параћин'' о измени
Ревидираног годишњег плана и програма за 2017.
годину бр. 06-192/2017-I од 15.09.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-191/2017-III од 15.09.2017. 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
15.09.2017. 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 Другог
ревидираног предлога годишњег програма
Фудбалског клуба ''Младост''-Сикирица за 2017.
годину бр. 06-192/2017-I од 15.09.2017. године.

II
Oвaј Закључак објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 06-191/2017-III од 15.09.2017. године

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