
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 24

Година 12 21.10.2016.  Излази по потреби
Цена 240 динара

На основу тачке 8. став 5. подтачка 1) Oдлуке
о оснивању Општинске стамбене агеницје Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' број: 3/13),
Управни одбор Општинске стамбене агенције
Параћин  седници одржаној дана 15.05.2015. године,
доноси

С Т А Т У Т
ОПШТИНСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

ПАРАЋИН

I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвим Статутом уређује се пословање,

управљање, организација и рад Општинске стамбене
агенције Параћин (у даљем тексту: Стамбена
агенција), начин остваривања послова и задатака и
друга питања од значаја за пословање Стамбене
агенције.

Члан 2.
    Стамбена агенција је уписана у регистар
Привредног суда у Крагујевцу  под Пословним
бројем  Фи 122/13.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ПРАВНИ
СТАТУС СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 3.
Стамбена агенција послује под називом:

''Општинска стамбена агенција'', Параћин.

Члан 4.
Седиште Стамбене агенције је у  Параћину,

улица Томе Живановића бр.10.

Члан 5.
Одлуку о промени назива и седишта

Стамбене агенције доноси  Управни одбор Стамбене
агенције (у даљем тексту: Управни одбор) уз
сагласност Скупштине општине Параћин (у даљем
тексту: Скупштина општине).

Члан 6.
Стамбена агенција има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика пречника 32 mm, и садржи
у кругу исписан текст: Општинска стамбена агенција
Параћин и у средини круга Параћин. Текст печата

Агенције исписује се на српском језику ћириличким
писмом.

Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика
димензија 60х30 mm и садржи текст: Општинска
стамбена агенција Параћин и рубрике за упис датума
пријема поднеска, број под којим се поднесак заводи
и број прилога уз поднесак. Текст штамбиља
Агенције исписује се на српском језику ћириличким
писмом.

Директор Агенције уређује руковање, чување
и евиденцију печата и штамбиља Агенције.

Члан 7.
Стамбена агенција је дужна да послове од

општег интереса обавља континуирано, одговорно и
квалитетно, у складу са законом и овим статутом.

Члан 8.
Стамбена агенција је правно лице са правима,

обавезама и одговорностима утврђеним законом,
Одлуком и другим прописима којима се уређује
пословање јавних агенција и овим статутом.

Стамбена агенција за свој рад одговара свом
својом имовином.

Стамбена агенција у правном промету иступа
у своје име и за свој рачун.

Члан 9.
Стамбена агенција у остваривању својих

права, обавеза и одговорности сарађује са другим
предузећима, организацијама и другим облицима
организовања, на начелима добровољности,
равноправности и узајамности.

III ЈАВНОСТ РАДА

Члан 10.
Рад Стамбене агенције је јаван.
Јавност рада Стамбене агенције остварује се у

складу са Законом.
За јавност рада Стамбене агенције одговара

Директор.
Члан 11.

Стамбена агенција обезбеђује јавност рада и
доступност информација од јавног значаја
заинтересованим субјектима, а које према закону,
овим статутом и актима Стамбене агенције немају
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карактер поверљивости.
Јавност рада остварује се давањем

информација средствима јавног информисања,
организовањем конференција за медије и путем
интернета.

Информисање јавности врши Директор или
лице које овласти.

IV    ДЕЛАТНОСТ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 12.
Делатност Стамбене агенције је:

6820 - Изнајмљивање властитих и изнајмљивање
некретнина и управљање њима:

- организовање извођења властитих пројеката
у сврхе пословања.

Поред делатности из става 1. овог члана
Стамбена агенција обавља и следеће послове:

1. прикупља податке потребне за израду и
утврђивање стамбене политике општине Параћин
(снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и
стамбених потреба и др.) и активно учествује у
изради Стамбене стратегије општине Параћин,

2. управља пројектима изградње станова за
социјално становање за издавање у закуп на
одређено време, без могућности откупа или
куповине, односно без могућности стицања својине
путем куповине;

3. управља изградњом станова за продају под
непрофитним условима и уговара продају тих
станова;

4. израђује програме за реализацију утврђене
стамбене политике на нивоу општине Параћин;

5. врши управљање у вези са коришћењем и
одржавањем станова за социјално становање који се
издају под закуп (наплата закупнине, отплата
кредита према зајмодавцима, организовање послова
одржавања станова и друго);

6. обавља послове који се односе на избор
станова за социјално становање, уговарање закупа и
куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са
институцијама социјалне заштите и органима
општине Параћин;

7. развија нове програме финансирања
социјалног становања и подстиче партнерски однос
између јавног и приватног сектора у области
социјалног становања;

8. стара се да најмање 10% станова
намењених за социјално становање буде изграђено у
складу са стандардима приступачности објеката од
јавног интереса прописаних прописима који уређују
област изградње и планирања;

9. обавља и друге послове у области
становања од значаја за општину Параћин у складу
са законом и одлуком оснивача.

Члан 13.
Стамбена агенција може да промени

делатност и послове, ако се том променом не ремети
обављање делатности и послова из члана 12.овoг
статута.

Одлуку о промени делатности, односно
послова  доноси Управни одбор, већином гласова од
укупног броја чланова, уз сагласнот Скупштине
општине.

V ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 14.
Стамбену агенцију представља и заступа

Директор без ограничења.
Директор је овлашћен да из  делатности

Стамбене агенције, закључује уговоре и друге правне
послове, као и да заступа Стамбену аганцију пред
судовима и другим органима.

Члан 15.
У случају одсутности или спречености

Директора, Стамбену агенцију заступа лице које
писаним актом овласти  Директор.

VI ПЛАНОВИ РАДА И РАЗВОЈА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ

Члан 16.
Управни одбор припрема годишњи програм

социјалног становања на територији општине
Параћин, који доноси Скупштина општине.

Управни одбор доноси годишњи програм
рада Стамбене агенције и доставља Скупштини
општине ради давања сагласности.

Члан 17.
Управни одбор годишњи програм рада и

финансијски план доставља Скупштини општине
најкасније до  15.децембра текуће године за наредну
годину.

Управни одбор усваја и подноси Скупштини
општине годишњи извештај о раду за протеклу
годину, најкасније до 1.марта текуће године.

VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 18.
Унутрашња организација Агенције ближе се

уређује се Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места који доноси
директор Агенције у сагласност Скупштине
општине.
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VIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 19.
Статусне промене Стамбене агенције врше се

на основу елабората, који припрема Директор, у коме
се наводе потребе и разлози за статусним променама,
циљеви, услови, последице и друга питања.

IX ИЗВОРИ СРЕДСТАВА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ

Члан 20.
Средства за рад Стамбене агенције обезбеђују

се из:
1)буџета Општине Параћин по основу

прихода од закупа станова из програма социјалног
становања и закупа станова у државној својини које
користи јединица локалне самоуправе;

2)донација;
3)примања од продаје нефинансијске

имовине;
4)кредитних средстава одобрених од стране

Агенције;
5)примања од задуживања према

међународним институцијама за финансирање
социјалног становања;

6)средстава од отплате кредита за
расподељене станове солидарности ако актом
надлежног органа јединице локалне самоуправе није
друкчије одређено;

7)сопствених средстава;
8)других извора у складу са законом

X OРГАНИ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 21.
Органи Стамбене агенције су:
-Управни одбор и
-Директор.

1. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 22.
Управни одбор има председника и шест

чланова.
У управни одбор може бити именовано лице

које испуњава услове за пријем у радни однос у
државни орган, које је стручњак у једној или више
области из делокруга агенције има високу стручну
спрему, које није запослено у агенцији, које
именовањем не би изазвало сукоб јавног и приватног
интереса.

Једног члана Управног одбора предлаже Веће
Савеза синдиката општине Параћин.

Председник и чланови Управног одбора
именују се на време од пет година уз могућност
поновног именовања.

Председника и чланове Управног одбора

именује и разрешава  Скупштина општине.
Председника Управног одбора именује

Скупштина међу члановима управног одбора које је
именовао.

Члан 23.
Председник и чланови Управног одбора

имају право на накнаду, коју остварују у складу са
посебним актима Скупштине.

Члан 24.
Управни одбор:
1) доноси Статут Агенције;
2) доноси пословник о раду Управног одбора;
3) усваја годишњи програм рада Агенције;
4) доноси финансијски план Агенције;
5) доноси опште акте утврђене законом;
6) усваја годишњи извештај о раду Агенције и
финансијски извештај;
7) доноси одлуку о избору програма социјалног
становања који испуњавају услове за финансирање;
8) доноси одлуку о начину обезбеђивања средства и
усмеравања истих у циљу подстицања развоја
становања одговарајућег стандарда домаћинстава
која из социјалних, економских и других разлога не
могу да обезбеде стан по тржишним условима;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно о
вишку прихода над расходима,
10) обавља и друге послове утврђене законом,
одлуком оснивача и статутом Агенције.

На акте из става 1. тач. 1), 3), 4), 6), 7), 8) и 9)
овог члана сагласност даје Скупштина.

Члан 25.
Управни одбор доноси одлуке на седницама

Управног одбора, већином гласова од укупног броја
чланова.

Члан 26.
Председник Управног одбора сазива и

председава седницама, предлаже дневни ред, и
потписује акта које доноси Управни одбор.

Члан 27.
Управни одбор може, ради предлагања

решења одређених питања у оквиру  послова из свог
делокруга , образовати радна тела и комисије.

2. ДИРЕКТОР
Члан 28.

Директора именује и разрешава Скупштина
општине.

Директора именује Скупштина општине са
листе кандидата, коју утврђује Управни одбор након
спроведеног јавног конкурса у складу са законом.

Листа из става 2. овог члана саставља се
након утврђивања стручне оспособљености
кандидата на основу увида у документацију и
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обављеног интервјуа са кандидатима.
За директора може бити именовано које је

стекло високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
струковне студије, специјалистичке академске
студије) у образовно-научним пољима друштвено-
хуманистичких и техничко-технолошких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године у областима економских, правних наука,
менаџмента, архитектуре и грађевинског
инжењерства, машинства, електротехнике,
саобраћаја, организационих и техничко-технолошких
наука и има најмање пет година радног искуства у
једној или више области из делокруга јавне агенције,
да није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у Стамбеној агенцији, које испуњава услове
за пријем у радни однос у државни орган и које не би
именовањем изазвало сукоб јавног и приватног
интереса Директор се именује на период од пет
година.

Када Директору престане дужност пре истека
времена на које је именован Скупштина општине без
јавног конкурса именује вршиоца дужности
директора најдуже до шест месеци.

За вршиоца дужности директора може бити
именовано лице које испуњава услове за именовање
Директора.

Члан 29.
Директор:

- заступа и представља Стамбену агенцију,
- руководи радом и организује пословање

Стамбене агенције,
- одговара  за законитост рада и располагање

средствима Стамбене агенције,
- предлаже програм рада и план развоја и

предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијски извештај, извештај о

пословању и годишњи обрачун Управном одбору,
- припрема и извршава одлуке Управног

одбора,
- на захтев Управног одбора  подноси

извештај о свом раду,
- доноси појединачне акте из надлежности

Стамбене агенције,
- доноси правилник о унутрашњој

организацији и систематизацији послова уз
сагласност Скупштине општине,

- одлучује о правима, обавезама и
одговорностима запослених, и

- обавља и друге послове одређене законом,
Одлуком и овим статутом.

Директор је одговоран за законитост рада
Стамбене агенције.

Директор за свој рад одговара Управном
одбору и Скупштини општине.

Члан 30.
За обрачун и исплату плате Директора,

примењује се коефицијент утврђен за општинског
јавног правобраниоца.

Члан 31.
Јавни конкурс за именовање директора

оглашава се у "Службеном гласнику Републике
Србије" и још једном дневном јавном гласилу које
излази у целој Републици Србији.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од 15 дана од оглашавања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

Члан 32.
Оглас о јавном конкурсу садржи услове које

кандидат мора да испуњава за именовање, доказе
који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, рок за
подношење пријава, орган коме се пријаве подносе,
лично име лица које даје обавештења о јавном
конкурсу, податке о изборном поступку, рок у коме
се кандидати обавештавају о томе када почиње
изборни поступак и друге податке значајне за
поступак именовања.

Члан 33.
Управни одбор најпре саставља списак

кандидата који испуњавају услове за именовање и
потом међу њима спроводи изборни поступак.

У изборном поступку се, према мерилима
одређеним актом о оснивању јавне агенције, утврђује
стручна оспособљеност сваког кандидата.

После спроведеног изборног поступка
управни одбор саставља листу кандидата који су у
изборном поступку постигли захтевани резултат и
подноси је оснивачу.

Члан 34.
Оснивач именује директора са листе

кандидата коју му је поднео управни одбор.
Решење о именовању директора оснивач

доставља свим кандидатима који су се пријавили на
јавни конкурс.

Кандидат који је учествовао у изборном
поступку има право на увид у доказе које је
именовани кандидат приложио уз пријаву на јавни
конкурс и у документацију изборног поступка, под
надзором службеног лица.

Ако ниједан кандидат није постигао
захтевани резултат јавни конкурс се понавља, а
кандидати обавештавају да јавни конкурс није успео.

Члан 35.
Кандидат који није именован не може жалбом

побијати решење о именовању.
Он може водити управни спор против

решења о именовању ако сматра да испуњава услове
за именовање а није учествовао у изборном
поступку, да је именован кандидат који не испуњава
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услове за именовање, да су се у изборном поступку
десиле такве неправилности које би могле утицати на
објективност његовог исхода или да постоје неки
други законом одређени разлози за вођење управног
спора.

Ако суд поништи решење о именовању,
оснивач разрешава директора најкасније у року од 30
дана од пријема правноснажне судске одлуке.

ХI ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И
ДИРЕКТОРА ПРЕ ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ
ИМЕНОВАНИ

Члан 36.
Председнику и члановима Управног одбора и

Директору престаје дужност пре истека мандата
подношењем оставке или разрешењем.

Оставка из става 1. овог члана, подноси се
Скупштини општине у писаној форми и производи
дејство када је прими председник Скупштине
општине.

Скупштина општине на првој наредној
седници доноси решење о престанку дужности по
основу оставке председника или члана Управног
одбора, или Директора.

Члан 37.
Председник и чланови Управног одбора, као

и Директор, могу бити разрешени дужности пре
истека мандата када се утврди да постоје разлози за
разрешење предвиђени законом, Одлуком и овим
статутом.

Председник и чланови Управног одбора или
Директор могу се разрешити ако више не испуњавају
услове за именовање, ако неиспуњавају обавезе
предвиђене законом и овим статутом, или буду
осуђени за кривично дело на казну затвора од
најмање шест месеци или кажњиво дело које чини
недостојним дужности председника, члана Управног
одбора, односно Директора.

Директор се разрешава и ако несавесним или
неправилним радом проузрокује већу штету агенцији
или тако занемарује или несавесно извршава своје
обавезе да су настале или могу настати веће сметње у
раду јавне агенције

Члан 38.
Поступак у коме се утврђује постојање

разлога за разрешење члана управног одбора односно
директора покреће и води по службеној дужности
или на захтев Скупштине и Управног одбора,
Општинска управа надлежни орган Општинске
управе у чијем делокругу је претежни део послова
агенције.

Пошто члану Управног одбора односно
директору пружи прилику да се изјасни о постојању
разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Општинска управа Одељње за урбанизам и

имовинско правне послове доставља Скупштини
општине све списе и предлаже јој доношење
одговарајућег решења.

После спроведеног поступка из става 3. овог
члана, Скупштина општине одлучује да ли постоје
разлози за разрешење и доноси одговарајуће решење.
Против решења из става 4. овог члана, није
допуштена жалба, али се може водити управни спор.

Члан 39.
Директор против кога је покренут поступак за

разрешење, може бити удаљен са дужности до
доношења решења о разрешењу.

Скупштина општине одлучује о удаљењу из
става 1. овог члана, по сопственој иницијативи или
на предлог Општинске управе, Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове из члана  35.
овог статута.

Овлашћења Директора који је удаљен са
дужности, преузима председник  Управног одбора.

ХII ЗАШТИТА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У РАДУ
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 40.
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Агенције
- годишњи  програм рада Агенције,
- финансијски план Агенције;
- годишњи извештај о раду Агенције и

финансијски извештај
- одлуку о избору програма социјалног

становања који испуњавају услове за финансирање;
- одлуку о начину обезбеђивања средства и

усмеравања истих у циљу подстицања развоја
становања одговарајућег стандарда домаћинстава
која из социјалних, економских и других разлога не
могу да обезбеде стан по тржишним условима;

- одлуку о расподели добити, односно о
вишку прихода над расходима,

- одлуку о статусним променама
- правилник о унутређњем уређењу и

систематизацији радних места
- давање гаранција, авала и јемства, залога и

других  средстава обезбеђења,
- одлуку о отуђењу имовине Стамбене

агенције,
- и на друге акте у складу са посебним

законима, одлукама скупштине и овим статутом.
Законито и наменско коришћење средстава

Агенције и примену прописа којима се уређују јавне
финансије надзире Општинска управа Одељење за
јавне службе и локални економски развој.
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Члан 41.
О жалби на решење Агенције решава

Општинско веће.

ХIII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 42.
На права, обавезе и одговорности Директора

и запослених у Стамбеној агенцији, примењују се
општи прописи о раду.

Члан 43.
Запослени у Стамбеној агенцији остварују

право на одговарајућу зараду и друга права и
одговорности по основу рада у складу са законом,
општим и појединачним актима.

На запослене у Стамбеној агенцији
примењује се коефицијент за обрачун и исплату
плата утврђен за постављена, односно запослена
лица у Општинској управи.

Члан 44.
Ради спречавања сукоба приватног и јавног

интереса, запослени у Стамбеној агенцији не могу
обављати у своје име и за свој рачун, или у име и за
рачун другог правног лица или физичког лица,
послове из делатности и надлежности Стамбене
агенције.

Запослени у Стамбеној агенцији одговорни су
да послове и радне налоге извршавају квалитетно и у
утврђеним роковима, на начин предвиђен актом о
организацији и систематизацији послова, издатом
радном налогу и утврђеним нормама.

Члан 45.
Запослени у Стамбеној агенцији остварују

право на штрајк у складу са Законом, правилником о
раду и овим статутом.

Општим актом Директора утврђују се
послови који се морају обављати у време штрајка као
и начин њиховог извршавања.

Директор решењем одређује запослене који
ће извршавати послове утврђене актом из става 2.
овог члана.

Према запосленом који не изврши налог
Директора из става 3.овог члана предузеће се мере у
складу са законом.

XIV ОПШТИ АКТИ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 46.
Управни одбор и Директор овлашћени су за

доношење  аката у складу са законом и овим
статутом.

Измене и допуне општих аката обављају се
по поступку за њихово доношење.

Општи акти Стамбене агенције не могу бити

у супротности са законом, одлукама Скупштине
општине и овим статутом.

Стамбена агенција је дужна да пре
објављивања општих аката прибави од Општинске
управе Одељења за урбанизам и имовинско правне
послове мишљење о уставности и законитости
општих аката.

Појединачни акти Стамбене агенције морају
бити у складу са одговарајућим општим актом
Стамбене агенције.

Ако је општи акт Стамбене агенције у
супротности са одредбама закона, одлуке Скупштине
општине и овог статута, до усклађивања тог акта
примењиваће се одредбе закона, одлуке Скупштине
општине и овог статута.

Општи акти Стамбене агенције ступају на
снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Стамбене агенције или касније од дана
објављивања, осим ако из нарочито оправданих
разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

Статут стамбене агенције ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Параћин“.

Члан 47.
Управни одбор доноси одлуке, правилнике и

друга акта предвиђена законом, Одлуком и овим
статутом.

Директор доноси Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
агенцији и друга акта предвиђена законом, Одлуком
и овим статутом.

Члан 48.
Општи и појединачни акти Стамбене агенције

не могу бити у супротности са овим статутом.

Члан 49.
Тумачење одредаба овог статута и других

општих аката Стамбене агенције, даје орган који га је
донео.

XV ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 50.
Пословном тајном сматрају се подаци,

исправе, документи и друга акта која су у складу са
законом, другим прописом, општим актом, одлуком
и закључком надлежног органа проглашена
пословном тајном.

Директор може поједина акта прогласити
пословном тајном.

Упутством које доноси Директор, ближе се
одређују акта која се проглашавају пословном тајном
и начин поступања са тим актима.

Пословну тајну дужни су да чувају сви
запослени у Стамбеној агенцији у складу са законом,
другим прописима и упутством из става 3. овог
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члана.
Дужност чувања пословне тајне траје и по

престанку радног односа у Стамбеној агенцији.

XVI ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 51.
Јавна агенција престаје да ради ако буде

укинута или се правоснажном судском одлуком
утврди ништавост њеног уписа у судски регистар.

Јавна агенција може бити укинута услед
престанка сврхе због које је основана или ако неки
други организациони облик може делотворније,
рационалније и економичније да задовољи сврху
јавне агенције.

Одлуку о укидању јавне агенције доноси
оснивач.

XVII ПРОМЕНЕ СТАТУТА

Члан 51.
О промени Статута одлучује Управни одбор.
Поступак измене и допуне овог статута

покреће се на предлог Скупштине општине,
Управног одбора или Директорa.

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а објавиће се по добијању сагласности од
Скупштине општине Параћин.

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПАРАЋИН
УПРАВНИ ОДБОР

Број: 32/2015 од 15.05.2015. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Марко Петровић

________________________________

На основу члана 10. став 8. Закона о
инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'',
број 36/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана
44. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и
17/14),

Председник општине доноси

П р а в и л н и к
о посебним елементима рада буџетске инспекције

Члан 1.
Овим Правилником прописују се посебни

елементи планова рада буџетске инспекције

Општинске управе општине Параћин.

Члан 2.
План инспекцијског надзора заснива се на

утврђеном стању у области инспекцијског надзора и
процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи
план инспекцијског надзора, осим када постоје
нарочито оправдане изузетне околности које је у
томе спречавају.

Члан 3.
Инспекција је дужна да сачини стратешки

(вишегодишњи) и годишњи план инспекцијског
надзора. Годишњи план инспекцијског надзора
спроводи се кроз оперативне (полугодишње,
тромесечне и месечне) планове инспекцијског
надзора.

Члан 4.
План инспекцијског надзора, поред обавезних

елемената који чине садржину годишњег плана рада
органа државне управе, обавезно садржи и:
учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора
по областима и сваком од степена ризика; преглед
надзираних субјеката код којих ће се вршити
инспекцијски надзор, односно делатности или
активности које ће се надзирати, територијално
подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор;
процењени ризик за надзиране субјекте, односно
делатности или активности које ће се надзирати или
територијално подручје и другу територијалну и
сличну целину, период у коме ће се вршити
инспекцијски надзор; информације о облицима
инспекцијског надзора који ће се вршити; податке о
ресурсима инспекције које ће бити опредељени за
вршење инспекцијског надзора.

План инспекцијског надзора садржи и:
планиране мере и активности превентивног деловања
инспекције, очекивани обим ванредних
инспекцијских надзора у периоду у коме ће се
вршити редован инспекцијски надзор, са
одговарајућим образложењима, као и друге елементе
од значаја за планирање и вршење инспекцијског
надзора.

Такође, вишегодишњи и годишњи планови
инспекцијског надзора садрже и табеларни преглед
начина обрачуна процене ризика са нумеричким
вредностима за сваки субјекат контроле и податке о
додељеним групама ризика.

Инспекција објављује план инспекцијског
надзора на својој интернет страници.

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном давања

позитивног мишљења од стране Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности општине Параћин.
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Члан 6.
Овај Правилник објавити у «Службеном

листу општине Параћин».

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-30/2016-01-I од 14.10.2016. године

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

На основу члана 9. став 11. Закона о
инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'',
број 36/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14), члана
2. Уредбе о заједничким елементима процене ризика
у инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'',
број 81/15) и члана 44. Статута општине Параћин (''
Службени лист општине Параћин'' бр. 13/08, 12/12,
13/12, 17/13 и 17/14),

Председник општине доноси

П р а в и л н и к
о посебним елементима процене ризика у надзору

буџетске инспекције

Члан 1.
Овим Правилником прописују се посебни

елементи процене ризика приликом надзора буџетске
инспекције Општинске управе општине Параћин.

Члан 2.
Критеријуми за тежину и вероватноћу

настанка штетних последица, који су утврђени
Законом о инспекцијском надзору и Уредбом о
заједничким елементима процене ризика у
инспекцијском надзору, овим Правилником
конкретизују се и прилагођавају области буџетског
инспекцијског надзора.

Члан 3.
За сваки критеријум прописан овим

Правилником за процену тежине штетних последица
и вероватноће њиховог настанка даје се одређени
број бодова, у распону од најмањег до највећег
утврђеног броја бодова, а сразмерно утицају и
величини, и додељује пондер утврђен у складу са
значајем критеријума, тако да се за сваки критеријум
добије нумеричка вредност исказана у бодовима.

Члан 4.
Нумеричке вредности тежине штетних

последица, вероватноће њиховог настанка и степена
ризика исказују се у бодовима.

Нумеричка вредност вероватноће настанка
штетних последица добија се множењем нумеричких
вредности за критеријуме ове вероватноће.

Нумеричка вредност степена ризика добија се
множењем нумеричких вредности тежине штетних
последица и вероватноће њиховог настанка.

Члан 5.
Као посебни критеријум за процену тежине

штетних последица приликом контроле надзираних
субјеката прописује се:

1. висина буџетских средстава која могу бити
ненаменски и незаконито употребљена од стране
субјеката контроле, а која су у надлежности контроле
буџетског инспектора општине Параћин.

За овај критеријум могуће је остварити број
бодова у распону од 1,5 до 2 бода и то на следећи
начин:

-Корисницима буџетских средстава којима су
буџетом општине опредељена средства до износа од
40.000.000,00 динара додељује се 1,5 бода,

-Корисницима буџетских средстава којима су
буџетом општине опредељена средства у износу од
40.000.000,00 до 200.000.000,00 динара додељује се
1,75 бода,

-Корисницима буџетских средстава којима су
буџетом општине опредељена средства изнад
200.000.000,00 динара додељују се 2 бода.

Члан 6.
Као посебни критеријуми за процену

вероватноће настанка штетних последица приликом
контроле надзираних субјеката прописују се:

1. висина средстава опредељених
финансијским планом надзираног субјекта у
надлежности контроле буџетског инспектора
општине Параћин за планирани период контроле.

2. висина средстава опредељених
финансијским планом надзираног субјекта која не
пролази систем контроле од стране Одсека за
вршење надзора над радом јавних служби или Радне
групе трезора Општинске управе Параћин у
надлежности контроле буџетског инспектора
општине Параћин, за планирани период контроле.

За први критеријум могуће је остварити
број бодова у распону од 1,5 до 2 бода и то на
следећи начин:

-Корисницима буџетских средстава којима су
буџетом општине опредељена средства до износа од
40.000.000,00 динара додељује се 1,5 бода,

-Корисницима буџетских средстава којима су
буџетом општине опредељена средства у износу од
40.000.000,00 до 200.000.000,00 динара додељује се
1,75 бода,

-Корисницима буџетских средстава којима су
буџетом општине опредељена средства изнад
200.000.000,00 динара додељују се 2 бода.

За други критеријум могуће је остварити
број бодова у распону од 1-100. Број бодова (К), за
други критеријум добија се према следећој формули:
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К=(С/Ф)*24- где је:
С- висина средстава опредељених

финансијским планом надзираног субјекта која
пролази систем контроле од стране Одсека за
вршење надзора над радом јавних служби или Радне
групе трезора Општинске управе Параћин, која су у
надлежности контроле буџетског инспектора
општине Параћин.

Ф- висина средстава опредељених
финансијским планом и буџетом општине Параћин
која су у надлежности контроле буџетског
инспектора општине Параћин.

Члан 7.
Максималан број бодова који је могуће

остварити за тежину штетних последица је 2.
Максималан број бодова који је могуће

остварити за ризик вероватноће настанка штетних
последица, а добија се множењем добијених
нумеричких вредности прописаних критеријума, је
200.

Максималан број бодова који је могуће
остварити за степен ризика, а добија се множењем
добијених нумеричких вредности за тежину штетних
последица и вероватноћу настанка штетних
последица, је 400.

Члан 8.
Израчунавање нумеричких вредности и

степеновање ризика за сваки субјекат контроле, врши
буџетски инспектор општине Параћин на основу
података доступних у Одсеку за вршење надзора над
радом јавних служби Општинске управе општине
Параћин, за планирани период контроле. Након
завршеног израчунавања, надзирани субјекат
сврстава се у једну од следећих група ризика и то по
следећој шеми:

Р.бр. Степен ризика Број бодова у %
1 Незнатан 91-100
2 Низак 81-90
3 Средњи 71-80
4 Висок 61-70
5 Критичан 60 и мање

Расположиве релевантне информације и
подаци, стручна, научна и техничка мишљења,
достигнућа и сазнања и знање и искуство инспектора
може бити корективни фактор при одређивању
степена ризика.

Коришћење корективног фактора у процени
ризика образлаже се у Плану инспекцијског надзора,
односно у налогу за инспекцијски надзор.

Члан 9.
Након одређивања степена ризика за сваки

субјекат контроле, буџетски инспектор општине

Параћин приступа сачињавању Плана инспекцијског
надзора.

Приликом сачињавања Плана узима се у
обзир да ли је субјекат контроле већ контролисан од
стране буџетске инспекције или Државне ревизорске
институције, тако да се од сваке врсте корисника
(директан, индиректни, образовање, култура, спорт и
др.) контролише по један, почевши од субјекта из
групе са највећим ризиком.

Буџетски инспектор није дужан да врши
инспекцијски надзор када је процењени ризик
незнатан.

Након што је сваки субјекат контроле
исконтролисан по једном, почиње се од почетка.

Ако се степен ризика процењен у току
инспекцијског надзора разликује у односу на степен
ризика процењен у току припреме плана
инспекцијског надзора, односно пре инспекцијског
надзора, претходно процењени степен ризика
усклађује се са степеном ризика процењеним у току
инспекцијског надзора.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном давања

позитивног мишљења од стране Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности општине Параћин.

Члан 11.
Овај Правилник објавити у «Службеном

листу општине Параћин».

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-29/2016-01-I од 14.10.2016. године

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

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
83/14) основу члана 32 став 1. тачка 12. Статута
општине Параћин ('''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 21.10.2016.године, константовала и  донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

I
Разрешава се Младен Стањевић функције

члана Општинског већа, због поднете оставке, почев
од 22.10.2016. године.
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу

општина Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-252/2016-01-II oд 21.10.2016. 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
члана 32.Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и
17/14), Скупштина општине Параћин, на седници,
одржаној 21.10.2016. године, донела је

O Д Л У К У
о избору члана Општинског већа општине

Параћин

I
За члана Општинског већа општине Параћин

бира се Слободан Милошевић, приватни
предузетник.

II
Ову одлуку објавити у "Службеном листу

општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-245/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 63. Закона о буџетском систему
(''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013
и 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 32.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'', бр. 129/07 ) и чл. 13. став 1. тачка 3. и 32. став 1.
тачка 2. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 13/2008, 12/2012 и 13/2012), а
на предлог Општинског већа, СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.10.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама

Одлуке о буџету општине Параћин за 2016. годину
- трећи ребаланс

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Параћин за 2016.

годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.
22/2015, 17/2016 и 22/2016), у даљем тексту: Одлука,
у члану 3, став 1. износ ''97.923.934'' замењује се
износом ''99.989.934'', а код конта ''733154'', у табели
истог члана, у колони ''средства из осталих извора
финанс. буџ. корисника'', износ ''26.773.399'' замењује
се износом ''28.839.399''.

Члан 2.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
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Члан 3.
У члану 10. Одлуке, у Разделу 4.

Општинска управа, глава 4.1 Општинска управа,
програм 0602, програмска активност 0602-0001,
функције 620 развој заједнице и 840 верске и остале
услуге заједнице; глава 4.3 Основно образовање,
програм 2002, програмска активност 2002-0001,
функције 912 основно образовање, подглава 4.33

ОШ ''Радоје Домановић'' Параћин; глава 4.13
Дирекција за изградњу општине Параћин,
програм 1101, програмска активност 1101-0002,
функција 620 развој заједнице;  програм 0601,
програмска активност 0601-0009, функција 660
послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту, програм 0701, програмска
активност 0701-0001, функција 451 друмски
саобраћај, мењају се и гласе:
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-Раздео  4 – Општинска управа: глава 4.1,
функција 090 социјална заштита, позиција 59,
економска класификација 472000 накнада за соц.
заштиту из буџета, за део апропријације у износу од
1.750.000 динара, а који се односи на студентску и
ученичку помоћ, накнаде за постдипломце и

ученике; функција 490 економски послови, позиција
62, економска класификација 481000 Дотације
невладиним организацијама, за део апропријације у
износу од 500.000 динара, а који се односи на
удружења предузетника; функција 810 услуге
рекреације и спорта, позиција 67, економска
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класификација 481000 Дотације невладиним
организацијама, у износу од 48.200.000 динара;
функција 820 услуге културе, позиција 68, економска
класификација 424000 специјализоване услуге
(подстицај аматеризма и пројекти у култури), у
износу од 3.500.000 динара; функција 840 верске и
остале услуге заједнице, позиција 69, економска
класификација 481 Дотације невладиним
организацијама, за део апропријације у износу од
9.500.000 динара, а који се односи на: хуманитарне
организације и удружења грађана; традиционално
верске организације ''

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.
Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-813/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

О б р а з л о ж е њ е

Потреба за трећим ребалансом, у текућој
буџетској 2016. години, проистекла је из захтева ЈП
Дирекције за изградњу општине Параћин да изврши
више промена у програмима којима су планирани
вишегодишњи капитални пројекти, као и за
увођењем нових вишегодишњих програма. Дакле,
намера је да се не чека свеобухватнији ребаланс, како
би се спровеле процедуре јавних набавки до краја ове
буџетске године.

На страни прихода до промене је дошло само
код извора финансирања 07 - донације од осталих
нивоа власти. Овде смо средства увећали за 2.066.000
динара, а по основу додатно опредељених средстава
ЈП Дирекцији за изградњу општине Параћин, на име
реализације пројекта јавних радова.

На расходној страни извршене су корекције
финансијског плана ЈП Дирекције за изградњу
општине Параћин, и то на више позиција код
функција 620, 660 и 451. Уз наведене промене
позиција унутар наведених функција, ''ослобођена''
су и средства у укупном износу од 2.150.000 динара
за потребе других корисника које су оцењене као
најприоритетније у овом тренутку.

Ових 2.150.000 динара распоређено је на
следеће кориснике и намене:

-Општинска управа ..........................................  500.000
(поправка пољских путева - вишегодишњи програм);
-Општинска управа ..........................................  500.000
(удружења грађана);
-Општинска управа ..........................................  300.000
(традиционалне верске организације);
-ОШ ''Радоје Домановић'' ................................  850.000
(замена котла за грејање објекта у Доњем Видову).

Средства намењена Општинској управи у
износу од 800.000 динара (удружења грађана и
традиционалне верске организације) биће подељена
путем конкурса – јавног позива, који ће се спровести
након усвајања ове Одлуке.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ -

________________________________

На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.10.2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Предлог Уговора о

преносу и коришћењу финансијских средстава
изведених радова по Уговору о извођењу

грађевинско-занатских радова на санацији
Машинско-електротехничке школе бр.404-

136/2016-08 од 28.04.2016.год.

I
Даје се сагласност на Предлог Уговора о

преносу и коришћењу финансијских средстава
изведених радова по Уговору о извођењу
грађевинско-занатских радова на санацији
Машинско-електротехничке школе бр.404-136/2016-
08 од 28.04.2016.год и овлашћује заменик
председника општине Параћин Томислав Шалетић
да исти потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-814/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.10.2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Предлог Aнекса бр. 1 о

начину исплате Уговора о извођењу грађевинско-
занатских радова на санацији Машинско-

електротехничке школе бр.404-136/2016-08 од
28.04.2016.год.

I
Даје се сагласност на Предлог Aнекса бр. 1 о

начину исплате Уговора о извођењу грађевинско-
занатских радова на санацији Машинско-
електротехничке школе бр.404-136/2016-08 од
28.04.2016.год. и овлашћује заменик председника
општине Параћин Томислав Шалетић да исти
потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-815/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.93 и 94 Закона о планирању и
изградњи (Сл. гл. РС бр. 132/2014), Правилника о
садржају и начину доношења програма уређивања
градског грађевинског земљишта (Сл. гл. РС бр.
10/86) и чл. 32. Статута општине Параћин
(Општински службени лист бр.13/08, 12/12 и 13/12),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 21.10.2016. године, донела је:

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА 2016. ГОДИНУ

УВОД

Програм обухвата уређивање грађевинског
земљишта, улагање у припрему и изградњу
капиталних објеката од значаја за локалну
самоуправу.

Врсту и обим програмских задатака
опредељује планирани прилив буџетских средстава,
стање реализације и инвестиција и изградња објеката
комуналне инфраструктуре чија реализација траје
више година. Одређене планиране и започете

активности из Програма за предходну годину
преносе се као приоритетни радови у 2016. години.
Програм реализује ЈП Дирекција за изградњу
општине Параћин.

A. РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

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

Б. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Ова тачка Програма подразумева:
-истраживање, анализе и студије,
-обезбеђење геодетских, геолошких и других подлога
и планова,
-израду планске и техничке документације,
-израду програма уређивања земљишта,
-обезбеђење техничке контроле техничке
документације,
-обезбеђење разних врста услова и сагласности,
плаћање потребних такси, прибављање одобрења за
изградњу, пријављивање радова,
-рушење објеката, санирање терена и друге радове,

B. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу објеката комуналне инфраструктуре,
изградњу и уређење површина јавне намене, јавних
објеката од интереса за рад и функционисање
локалне самоуправе

Ова тачка Програма подразумева:
-праћење извођења радова
-организација техничког прегледа изведених
радова.

в.1.-Канализациона и водоводна мрежа
в.2.-Изградња нисконапонске ел.мреже у трафо-
станица
в.3.-Водопривредни објекти
в.4.-Објекти од јавног значаја
в.5.-Објекти од јавног значаја у месним заједницама

Г. ОДРЖАВАЊЕ

Ова тачка програма подразумева:
-одржавање објеката комуналне инфраструктуре,
-одржавање јавних површина,
-одржавање атмосферске канализације,
-новогодишња декорација



21.10.2016. _ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.24  _21

Д. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Ова тачка програма подразумева:
-послови на одржавању јавне хигијене,
-послови на одржавању и уређењу зеленила,
-послови на одржвању јавне расвете.

Ђ. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ

Ова тачка подразумeва реализацију посебних
пројеката који се односе на уређивање, одржавање и
заштиту грађевинског земљишта у сарадњи са
другим институцијама по посебним уговорима и
одлукама.

ДЕТАЉНА РАЗРАДА ПОЗИЦИЈА ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ДРУГИМ
РЕБАЛАНСОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА

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

2.Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Параћин, на основу Програма уређивања
грађевинског земљишта доноси план јавних набавки
и динамички план као и сву потребну документацију
у складу са важећим прописима.

3.Радови на припреми, опремању и изградњи
објеката који нису обухваћени овим Програмом,
могу се изводити под условом да финансирање истих
не утиче на извршење радова утврђених Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину, и
да се за финансирање обезбеде средства о чему
одлуку  у складу са Законом.

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

5.У случају да за реализацију појединих
позиција из Прогама не буду искоришћена планирана
средства део тих средстава може се преусмерити на
друге позиције из Програма, а у оквиру исте
економске класификације, а за које су планирана
средства недовољна, до износа од 10% .

6.Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.
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7.О извршењу Програма Дирекција ће према
потреби извештавати надлежне органе, а по истеку
године поднети извештај Скупштини општине.

8.Овај Програм примењује се од дана
усвајања.

9.Трећим ребалансом Програма уређивања
грађевинског земљишта извршено је умањење за
2.661.000,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-801/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 65. и 69. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.15/2016) и
члана 32.Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08, 12/12, 13/12,17/13 и
17/14), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на
седници одржаној 21.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Трећу измену Програма
пословања ЈП''Дирекција за изградњу'' општине

Параћин за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Трећу измену Програма

пословања JП''Дирекција за изградњу'' општине
Параћин за 2016. годину, коју је усвојио Надзорни
одбор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''
општине Параћин на седници одржаној
17.10.2016.године, Одлука бр. 1930-1/16.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-799/2016-01-II од 21.10.2016. 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 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Трећу измену и допуну

Програма изградње, реконструкције и одржавања
јавних путева ЈП ''Дирекције за изградњу''

општине Параћин, са финансијским планом за
2016. годину

I
Даје се сагласност на Трећу измену и допуну

Програма изградње, реконструкције и одржавања
јавних путева ЈП''Дирекције за изградњу'' општине
Параћин, са финансијским планом за 2016. годину
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Параћин на седници
одржаној 17.10.2016. године бр. 1931/16.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-802/2016-01-II од 21.10.2016. 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 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.10.2016.године, донела је

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

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног

одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Параћин, број 1917/16 који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Параћин на седници одржаној
17.10.2016.године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-803/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08- др. закон,
41/2009 и 112/2015) и члана 32. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени лист
општине Параћин”, број 19 од 19.07.2016. год.), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број 320-11-6906/2016-14 од

05.10.2016. године, Скупштина општине Параћин на
седници одржаној дана 21.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Бранислав Аранђеловић ЈМБГ
2409986723210 из Параћина, улица Илије
Гарашанина бр.17 даје се у закуп пољопривредно
земљиште у државној својини, укупне површине од
1,0001 ha, које се налази у општини Параћин, КО
Параћин и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од једне године и то за
агроекономску 2016/17 годину.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 138,4400  Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, 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.

Закупац је у обавези да у року од три (3) дана
од дана плаћања закупнине из става 1, преко
Општинске управе Параћин, Министарству
пољопривреде и заштите животне средине достави
доказ о извршеној уплати.

5. Време амортизације вишегодишњих засада,
права и обавезе закупца, разлози за отказ уговора,

као и разлози за престанак уговора уређују се
уговором који, у име Републике Србије, закључује
Министар пољопривреде и заштите животне
средине.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08- др. закон,
41/2009 и 112/2015) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.
Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин, број 3/2009)
одређена Скупштина општине Параћинкао огран
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надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног
огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.

Скупштина општине Параћин је дана
08.07.2016. године расписала Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у (“Службени лист
општине Параћин, број 19/2016) дана  19.07.2016.
године.

На објављени оглас пријавило се  физичко
лице Бранислав Аранђеловић ЈМБГ
2409986723210 из Параћина које је Комисији за
спровођење поступка јавног надметања доставило
документацију предвиђену Одлуком о расписивању
јавног  огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, Скупштинe општине
Параћин број 464-65/2016-01-II од 08.07.2016.године.
Комисија за спровођење поступка јавног надметања
је на основу наведене документације, а у складу са
одредбама Закона о пољопривредном земљишту,
утврдила да лице испуњава услове предвиђене
огласом и да је уплатило депозит у износу од 27,7064
Еура, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи 3418 динара.

Подносилац захтева је уз Формулар за
пријављивање доствио и:
-Налог за уплату као доказ о уплати депозита
-Oчитана лична карта Бранислава Аранђеловића
-Потврду о активном статусу у регистар
пољопривредних газдинстава
-Извод из регистра пољопривредних газдинстава –
Подаци о пољопривредном газдинству
-Препис листа непокретности број 812 КО Параћин
са копијом плана
-Уверење као доказ о пријављеном пребивалиштву

Дана 23.08.2016. године је одржано јавно
надметање лицитација на којем је Бранислав
Аранђеловић ЈМБГ 2409986723210 из Параћина
понудио закупнину у износу од 17085,04 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне банке Србије на дан јавног надметања
износи 138,4400 Еура, а што представља највишу
излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине Параћин је донела одлуку да се
предметно земљиште да у закуп Бранислав
Аранђеловић ЈМБГ 2409986723210 из Параћина.

С обзиром на наведено одлучено је као у

диспозитиву.
Ову одлуку објавити и на огласној табли

општине Параћин.
Ова одлука се сматра донетом када је

Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

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

Одлуку доставити:

1. Свим понуђачима који су учествовали на
јавном надметању

2. Архиви
3. Министарству пољопривреде и заштите

животне средине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-68/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08- др. закон,
41/2009 и 112/2015) и члана 32. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени лист
општине Параћин ”, број 19 од 19.07.2016. год.), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број 320-11-6906/2016-14
од  05.10.2016. године, Скупштина општине Параћин
на седници одржаној дана 21.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Милисав Радић ЈМБГ 0910936723248 из
Сикирице, даје се у закуп пољопривредно земљиште
у државној својини, укупне површине од 0,8730 ha,
које се налази у општини Параћин, КО Сикирица и
то:
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2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од једне године и то за
агроекономску 2016/17 годину.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 144,4542  Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, 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.
Закупац је у обавези да у року од три (3) дана од дана
плаћања закупнине из става 1, преко Општинске
управе Параћин, Министарству пољопривреде и
заштите животне средине достави доказ о извршеној
уплати.

5. Време амортизације вишегодишњих засада,
права и обавезе закупца, разлози за отказ уговора,
као и разлози за престанак уговора уређују се
уговором који, у име Републике Србије, закључује
Министар пољопривреде и заштите животне
средине.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о

пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08- др. закон,
41/2009 и 112/2015) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин, број 3/2009)
одређена Скупштина општине Параћинкао огран
надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног
огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.

Скупштина општине Параћин је дана
08.07.2016. године расписала Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у (''Службени лист
општине Параћин'', број 19/2016) дана 19.07.2016.

године.
На објављени оглас пријавило се физичко

Милисав Радић ЈМБГ 0910936723248 из Сикирице
које је Комисији за спровођење поступка јавног
надметања доставило документацију предвиђену
Одлуком о расписивању јавног  огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, Скупштинe општине Параћин број 464-
65/2016-01-II од 08.07.2016.године. Комисија за
спровођење поступка јавног надметања је на основу
наведене документације, а у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту, утврдила да
лице испуњава услове предвиђене огласом и да је
уплатило депозит у износу од 28,9492Еура, што по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
износи 3565,45 динара.

Подносилац захтева је уз Формулар за
пријављивање доствио и:
-Налог за уплату као доказ о уплати депозита
-Фотокопија личне карте Радић Милисава
-Потврду о активном статусу у регистар
пољопривредних газдинстава
-Извод из регистра пољопривредних газдинстава –
Подаци о пољопривредном газдинству
-Препис листа непокретности број 192 КО Лешје
-Уверење као доказ о пријављеном пребивалиштву
-Овлашћење 140672 на име Новице Шутић, ул.Змај
Јовина бр.8 Параћин.

Дана 23.08.2016.године је одржано јавно
надметање  лицитација на којем је Милисав Радић
из Сикирице понудио закупнину у износу од
20420,69 динара по хектару, што прерачунато у Еуро
по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надметања износи 165,4688 Еура, а што
представља највишу излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине Параћин је донела одлуку да се
предметно земљиште да у закуп Милисаву Радић
ЈМБГ 0910936723248 из Сикирице.

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине Параћин.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.
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Поука о правном средству: Против ове Одлуке
може се изјавити жалба Министарству пољопривреде
и заштите животне средине у року од 15 дана од
дана доношења одлуке.

Одлуку доставити:
1. свим понуђачима који су учествовали на

јавном надметању
2. Архиви
3. Министарству пољопривреде и заштите

животне средине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-71/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник

Републике Србије”, број 62/06, 65/08- др. закон,
41/2009 и 112/2015) и члана 32. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени лист
општине Параћин ”, број 19 од 19.07.2016. год.), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број 320-11-6906/2016-14
од 05.10.2016. године, Скупштина општине Параћин
на седници одржаној дана 21.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Ратко Чучиловић, ЈМБГ 0601966370401
из Параћина, улица Авалска бр 52 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,
укупне површине од 39,2887 ha, које се налази у
општини Параћин, КО Параћин и то:

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од једне године и то за
агроекономску 2016/17 годину.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 4.680,7614 Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, 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.
Закупац је у обавези да у року од три (3) дана од дана
плаћања закупнине из става 1, преко Општинске
управе Параћин, Министарству пољопривреде и
заштите животне средине достави доказ о извршеној
уплати.

5. Време амортизације вишегодишњих засада,
права и обавезе закупца, разлози за отказ уговора,
као и разлози за престанак уговора уређују се
уговором који, у име Републике Србије, закључује
Министар пољопривреде и заштите животне
средине.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08-др. закон,
41/2009 и 112/2015) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин, број 3/2009)
одређена Скупштина општине Параћинкао огран
надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног
огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.

Скупштина општине Параћин је дана
08.07.2016. године расписала Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у (“Службени лист
општине Параћин, број 19/2016) дана 19.07.2016.
године.
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На објављени оглас пријавило се физичко
лице Ратко Чучиловић из Параћина, које је
Комисији за спровођење поступка јавног надметања
доставило документацију предвиђену Одлуком о
расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштинe општине Параћин број 464-65/2016-01-II
од 08.07.2016.године. Комисија за спровођење
поступка јавног надметања је на основу наведене
документације, а у складу са одредбама Закона о
пољопривредном земљишту, утврдила да лице
испуњава услове предвиђене огласом и да је
уплатило депозит у износу од 936,5035 Еура, што по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
износи 115.531,57 динара.

Подносилац захтева је уз Формулар за
пријављивање доствио и:
-Налог за уплату као доказ о уплати депозита
-Очитану лићну карту Чучиловић Ратка
-Потврду о активном статусу у регистар
пољопривредних газдинстава за предходне три
године
-Препис листа непокретности број 9725 КО Параћин
-Уверење број 205-4695/2016 од 18.08.2016. године
као доказ о пријављеном пребивалиштву
-Овлашћење OV I бр.5051/2016 на име Раденковић
Драгослава из Крушевца
-Очитна лична карта Драгослава Раденковића

Дана 23.08.2016.године је одржано јавно
надметање лицитација на којем је Ратко Чучиловић,
ЈМБГ 0601966370401 из Параћина, улица Авалска
бр. 52 понудио закупнину у износу од 14.702,90
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања износи 119,1376 Еура, а што представља
највишу излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине Параћин је донела одлуку да се
предметно земљиште да у закуп Ратку Чучиловић,
ЈМБГ 0601966370401 из Параћина, улица Авалска
бр 52.

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине Параћин.

Ова одлука се сматра донетом када је

Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

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

Одлуку доставити:
1. свим понуђачима који су учествовали на

јавном надметању
2. Архиви
3. Министарству пољопривреде и заштите

животне средине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-70/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 64. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08-др. закон,
41/2009 и 112/2015) и члана 32. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин број 3/2009),
Огласа за јавну лицитацију за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени лист
општине Параћин ”, број 19 од 19.07.2016. год.), а уз
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број 320-11-6906/2016-14
од 05.10.2016. године, Скупштина општине Параћин
на седници одржаној дана 21.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Боринки Цанкић, ЈМБГ 1803948728213
из Лешја даје се у закуп пољопривредно земљиште у
државној својини, укупне површине од 9,8340 ha,
које се налази у општини Параћин, КО Лешје  и то:
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2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у
закуп на период од једне године и то за
агроекономску 2016/17 годину.

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке
износи 234,3198  Евра.

4. Закупнина из тачке 3. ове Одлуке, умањена
за износ уплаћеног депозита, 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.
Закупац је у обавези да у року од три (3) дана од дана
плаћања закупнине из става 1, преко Општинске
управе Параћин, Министарству пољопривреде и
заштите животне средине достави доказ о извршеној
уплати.

5. Време амортизације вишегодишњих засада,
права и обавезе закупца, разлози за отказ уговора,
као и разлози за престанак уговора уређују се
уговором који, у име Републике Србије, закључује
Министар пољопривреде и заштите животне
средине.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 64. ст. 3. и 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08-др. закон,
41/2009 и 112/2015) предвиђено је да одлуку о
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.

Одлуком о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(“Службени лист општине Параћин, број 3/2009)
одређена Скупштина општине Параћинкао огран
надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног
огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.

Скупштина општине Параћин је дана
08.07.2016. године расписала Оглас за јавну
лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини који је објављен у (“Службени лист
општине Параћин, број 19/2016) дана 19.07.2016.
године.

На објављени оглас пријавило се физичко
лице Боринка Цанкић, ЈМБГ 1803948728213 из
Лешја које је Комисији за спровођење поступка
јавног надметања доставило документацију
предвиђену Одлуком о расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, Скупштинe општине Параћин број
464-65/2016-01-II од 08.07.2016.године. Комисија за
спровођење поступка јавног надметања је на основу
наведене документације, а у складу са одредбама.

Закона о пољопривредном земљишту,
утврдила да лице испуњава услове предвиђене
огласом и да је уплатило депозит у износу од 46,8725
Еура, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи 5.783,53 динара.

Подносилац захтева је уз Формулар за
пријављивање доствио и:
-Налог за уплату као доказ о уплати депозита
-Фотокопија личне карте Цанкић Борунке
-Потврду о активном статусу у регистар
пољопривредних газдинстава за предходне три
године
-Препис листа непокретности број 192 КО Лешје
-Уверење као доказ о пријављеном пребивалиштву
-Овлашћење 140672 на име Новице Шутић, ул.Змај
Јовина бр.8 Параћин

Дана 23.08.2016.године је одржано јавно
надметање  лицитација на којем је Боринка Цанкић,
ЈМБГ 1803948728213 из Лешја је понудила
закупнину у износу од 2940,58 динара по хектару,
што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надметања износи 23,8275
Еура, а што представља највишу излицитирану цену.

На основу предлога Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
Скупштина општине Параћин је донела одлуку да се
предметно земљиште да у закуп Боринки Цанкић из
Лешја.

С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.

Ову одлуку објавити и на огласној табли
општине Параћин.

Ова одлука се сматра донетом када је
Министарство надлежно за послове пољопривреде
дало сагласност.

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

Одлуку доставити:
1. свим понуђачима који су учествовали на

јавном надметању
2. Архиви
3. Министарству пољопривреде и заштите

животне средине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 464-69/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу члана 32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној
21.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Предлог Споразума о

пројекту смањења ризика од елементарних
непогода у општинама у Србији, између Владе
Швајцарске Конфедерације, Владе Републике

Србије, Града Ужица и  Општине Параћин

I
Даје се сагласност на Предлог Споразума о

пројекту смањења ризика од елементарних непогода
у општинама у Србији, између Владе Швајцарске
Конфедерације, Владе Републике Србије, Града
Ужица и  Општине Параћин и овлашћује председник
општине Параћин Саша Пауновић  да исти потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 217-88/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 138. став 2 Закона о спорту
(''Службени гласник РС, број 10/2016) и члана 3232.
став 1. тачка 6. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12,
13/12, 17/13 и 17/14), Скупштина општине Параћин
на седници одржаној 21.10.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о финансирању потреба и интереса грађана у

области спорта

Члан 1.
Овом Одлуком  се утврђује и прописује начин

за задовољавање потреба и интереса грађана
Општине Параћин у области спорта на територији
општине Параћин, за који ће општина Параћин у
свом буџету обезбедити одговарајућа средства.

Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области спорта

за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету
општине Параћин (у даљем тексту: Општина) су:

1) подстицање и стварање услова за унапређење

спортске рекреације, односно бављење грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских
објеката на територији општине Параћин, а посебно
јавних спортских терена у стамбеним насељима или
у њиховој близини и школских спортских објеката и
набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног
значаја за Општину;

4) обезбеђење услова и организовање спортских
кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;

5) учешће спортских организација са територије
Општине у домаћим и европским клупским
такмичењима

6) физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је
оснивач Општина;

8) делатност организација у области спорта са
седиштем на територији Општине које су од
посебног значаја за Општину;

9) унапређење заштите здравља спортиста и
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући
и антидопинг образовање;

10) стипендирање за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг,
насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.);

12) едукација, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење
спортским активностима и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и
дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији Општине, истраживачко-развојни
пројекти и издавање спортских публикација;
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14) унапређивање стручног рада учесника у систему
спорта са територије Града и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских
сала и спортских објеката у државној својини чији је
корисник Општина и спортских објеката у својини
Општине кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање
учесницима у систему спорта;

16) награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта.

Скупштина општине у складу са Законом о
спорту (у даљем тексту: Закон), утврђује које су
организације у области спорта из става 1. тачка 8.
овог члана од посебног значаја за општину.

Члан 3.
За финансирање потреба и интереса грађана

из члана 2. ове одлуке Општина обезбеђује у свом
буџету одговарајућа средства, уз поштовање
приоритета утврђених законом, одлукама скупштине
општине и Правилницима које доноси скупштина
општине.

Висина средстава за финансирање потреба и
интереса грађана из члана 2.  ове одлуке утврђују се
сваке године одлуком о буџету Општине.

Члан 4.
Средства из члана 2 и члана 3. ове одлуке

користе се у складу са Законом, за финансирање:
1. годишњих програма и
2. посебних програма.

Члан 5.
Годишње и посебне програме достављају

носиоци, односно предлагачи програма и пројеката у
смислу овог закона према динамици утврђеној
Програмским календаром, осим у години када је
ступио на снагу Закон о спорту.

Општима  може изузетно одобрити одређени
програм којим се реализује општи интерес у области
спорта  и на основу поднетог предлога програма у
току године, без јавног позива, у случају када је у
питању програм од посебног значаја за остваривање
општег интереса у спорту, а подносе га спортски
савез и друге организације у области спорта са
седиштем на територији Општине и када је у питању
програм који није из објективних разлога могао бити
поднет у складу са Програмским календаром, а
предмет и садржај програма је такав да може бити
успешно реализован само од стране одређеног
носиоца програма, (нпр. клуб је ушао у виши ранг
такмичења, за међународна такмичења, клуб је

посебном одлуком проглашен клубом од посебног
значаја за општину и др.).

Решењем о одобрењу програма из става 1.
овог члана, које доноси председник општине, на
образложен предлог Комисије, утврђује се и износ
средстава за његову реализацију.

Са носиоцем чији је програм одобрен
решењем из става 2. овог члана председник општине
закључује уговор о реализовању програма.

Члан 6.
Општинска управа-Одељење за јавне службе

и ЛЕР врши надзор над реализацијом програма и
наменским коришћењем одобрених средстава и
једном годишње извештава Општинско веће
општине Параћин о коришћењу средстава буџета
општине за финансирање потреба и интереса грађана
у области спорта, утврђених овом одлуком.

Председник општине  може, на образложени
предлог надлежног Одељења управе из става 1 ове
Одлуке, обуставити даље финансирање програма,
односно једнострано раскинути уговор о
реализовању програма ако носилац одобреног
програма не достави извештај у року предвиђеном
уговором.

Члан 7.
Посебним Правилником Општина ће уредити

у складу са Законом о спорту ближе критеријуме,
услове, начине одобравања програма односно
пројеката којима се остварује општи интерес у
области спорта и додељују средства, изглед,
садржину предлога програма односно пројеката и
документацију која се уз предлог подноси, садржину
и изглед извештаја о реализацији пројекта, начин и
поступак контроле реализације програма односно
пројекта, као и друга питања из ове области.

Члан 8.
За све што није регулисано овом одлуком

примењују се одредбе Закона и подзаконских аката
донетих на основу Закона.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-816/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________
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На основу чл.32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
21.10.2016. године,  донела је

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

одбора Апотеке у Параћину

I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног

одбора Апотеке у Параћину Иван Атанасковић из
Параћина, због поднете оставке.

II
ИМЕНУЈE СЕ председник Управног одбора

Апотеке у Параћину, и то:

-Маријана Јовановић, дипломирани
економиста из Доње Мутнице.

III
Ово решење објавити у '''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-255/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу тачке 12. Одлуке о оснивању
Општинске стамбене агенције (''Службени лист
општине Параћин'' број 3/13 и 7/15) и члана 32. тачке
9. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и
17/14), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 21.10.2016.године, донела је

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

одбора Општинске стамбене агенције Параћин

I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног

одбора Општинске стамбене агенције Параћин:

-Марко Петровић.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ  председник Управног одбора

Општинске  стамбене агенције Параћин и то:

-Никола Лешјанин, дипломирани еконимиста

из Параћина.
III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-256/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.22.Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и чл.32
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' број 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници
одржаној 21.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора Завичајног

музеја ''Параћин''

I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора

Завичајног музеја ''Параћин'', и то:

1. Миле Ћирковић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-258/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94) и чл.32
Статута општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 и 17/14),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници
одржаној 21.10.2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  члана  Управног одбора Завичајног

музеја ''Параћин'' у Параћину

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора

Завичајног музеја ''Параћин'' у Параћину, и то:
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-Миле Ћирковић.
III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-257/16-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.32 Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08,
12/12, 13/12, 17/13 и 17/14), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
21.10.2016. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Библиотеке

''др Вићентије Ракић'' у Параћину

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора

Библиотеке ''др Вићентије Ракић'' у Параћину Иван
Влајић из Параћина.

II
Ово решење објавити у '''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-259/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 21.10.2016.
године, донела је

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

информисање

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за

информисање Скупштине општине Параћин и то:

-Никола Динић, одборник

II
ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Савета за информисање

Скупштине општине Параћин и то:

-Марко Миловановић
III

Решење објавити у Службеном листу
општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-260/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана 21.10.2016.
године, донела је

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

спорт

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за спорт

Скупштине општине Параћин и то:

-Миодраг Стефановић, одборник.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за спорт

Скупштине општине Параћин и то:

-Никола Крстић.
III

Решење објавити у Службеном листу
општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-261/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. и чл. 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
21.10.2016. године, донела је

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

Савета за заштиту животне средине

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за заштиту
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животне средине Скупштине општине Параћин и то:

-Марко Јеленић.
II

ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан Савета за
заштиту животне средине Скупштине општине
Параћин и то:

-Миодраг Стефановић, одборник, председник;
-Саша Станојевић, члан

III
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-262/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. и 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
21.10.2016. године, донела је

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

омладину

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Саветa за омладину

Скупштине општине Параћин и то:

-Марко Миловановић.

ИМЕНУЈУ СЕ председник и  члан Савета за
омладину Скупштине општине Параћин и то:

-Никола Динић, одборник, председник
-Данијела Милошевић, члан

II
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-264/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. и чл. 35. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.12/16), СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
21.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника Савета за родну

равноправност

I
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Савета за родну

равноправност Скупштине општине Параћин и то:

-Ивана Мирчић Младеновић, одборник.

II
Решење објавити у Службеном листу

општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-263/2016-01-II од 21.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.34. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/16), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној дана
21.10.2016.године, донела је

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

пољопривреду

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за

пољопривреду Скупштине општине Параћин и то:

-  Драган Јеремић из Стиже
- Станимир Цанић, одборник.

ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за пољопривреду
Скупштине општине Параћин и то:

-Слађан Танасковић.

II
Решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-265/2016-01-II од 21.10.2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 15. 17. и 18 Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр.
83/2014, 58/2015), члана 20. и члана 46. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр.129/07,
83/14-др.закон), 46. Статута општине Параћин (,,Сл.
Лист општине Параћин,, бр. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13
и 17/14) и члана 10.Одлуке о буџету Општине
Параћин за 2016. годину, (,,Сл. лист општине
Параћин,, бр. 22/15, 17/16, 22/16) и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016), Општинско веће Општине
Параћин расписује

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У

2016.ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног
интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом
суфинансирати

У Јавном позиву за учешће на општем
конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2016. години који је објављен
30.09.2016. године у дневном листу ''Данас'' и веб
сајту општине Параћин допуњује се:
У ставу 1 тачка 1) и 2) и гласи:

'' 1)производње медијских садржаја у износу од
1.350.000,00 динара;

2)организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда
у области јавног информисања у износу од
150.000,00 динара.

Најмањи износ средстава која се одобравају
по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ
средстава која се одобравају по пројекту је
1.350.000,00 динара.''

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу се
објављује на веб-сајту општине Параћин, као и
најмање у једним дневним, односно недељним
новинама које се дистрибуирају на подручју
надлежности органа који расписује конкурс.

Овај јавни позив објавити у ''Службеном
листу општине Параћин''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-748/2016-01-III од 07.10.2016. године

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

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

Председник општине Параћин донео је

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

спровођење Одлуке о задужењу општине Параћин

I
У Решењу о образовању Комисије за

спровођење Одлуке о задужењу општине Параћин,
број 02-209/2016-01-I од 30.09.2016. године, у стави I
тачка 4., мења се и гласи:

''Ивана Јовановић, члан''

II
У осталом делу решење остаје неизмењено.

III
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-240/2016-01-I од 10.10.2016. године

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

На основу чл. 33. Пословника Скупштине
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'' бр.12/16), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на седници одржаној
14.10.2016.године, донело је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о додели просторија на

употребу одборничким групама у Скупштини
општине Параћин

У Одлуци о додели просторија на употребу
одборничким групама у Скупштини општине
Параћин бр. 361-12/2016-01-III од 12.07.2016. члан 1.
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алинеја 6. мења се и гласи:

-Одборничка група Нови концепт
употребљаваће просторије бр.10 у површини од 14m²
и бр.11 у површини од 13,12 m² које се налазе у
објекту бр.1 на кп.бр.3915/5 КО Параћин-град, у
улици Видовданска број 6. у Парачину.

Члан 2.
Ова Одлука објављује се у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 361-15/2016-01-III од 14.10.2016. године

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