
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број  14

Година 9 22.11.2013.  Излази по потреби
Цена 150 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 22.11. 2013. године на основу
члана 32 став 2 Закона о пољопривредном земљишту
("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" бр. 129/07), чл. 32. Статута општине
Параћин ("Сл.лист.општине Параћин" бр. 13/08,
12/2012 и 13/2012) и Сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр.
461-02-00211/2013-14 од 01.11.2013. године доноси

О Д Л У К У
о доношењу Програма комасације дела

катастарске општине Доње Видово (општина
Параћин)

Члан 1
Овом Одлуком доноси се се Програм

комасације дела катастарске општине Доње Видово
(општина Параћин) (у даљем тексту Програм) који је
саставни део ове Одлуке.

Члан 2
На основу овог Програма донеће се Одлука о

спровођењу комасације дела катастарске општине
Доње Видово, образовати Комисија за комасацију и
донети начела комасације.

Члан 3
Програм комасације дела катастарске

општине Доње Видово (општина Параћин) бр. 461-
8/13-03 од 28.10.2013. године је саставни део ове
Одлуке.

Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана

објављивања у службеном листу општине Параћин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
         Број: 461-9/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној дана 22.11. 2013. године на основу
члана 34 Закона о пољопривредном земљишту
("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" бр. 129/07), чл. 32. Статута општине
Параћин ("Сл.лист.општине Параћин" бр. 13/08,
12/2012 и 13/2012) доноси

О Д Л У К У
о спровођењу комасације на делу катастарске

општине Доње Видово, општина Параћин

Члан 1
Одређује се спровођење комасације

пољопривредног земљишта на делу катастарске
општине Доње Видово, општина Параћин.

Члан 2
Предмет комасације (комасациона маса) су

сва земљишта на комасационом подручју у укупној
површини од 256 хектара.

Граница комасационог подручја из става 1.
овог члана описана је у Програму комасације бр. 461-
8/13-03 од 28.10.2013. године на који је
Министарство пољопривреде, шумрства и
водопривреде дало сагласност бр. 461-02-00211/2013-
14 од 01.11.2013. године.

Члан 3
Учесници  комасације  су  власници

земљишта  која  су  обухваћена комасационом масом
и сва друга лица која на тим земљиштима имају
стварна права или на закону заснован правни
интерес.

Власници односно корисници земљишта на
подручју на којем се врши комасација земљишта
морају дозволити приступ на своје земљиште
стручњацима геодетских, пољопривредних и других
организација, ради обављања радова у вези уређења
земљишта у поступку комасације.

Члан 4
Комасацију, на основу ове Одлуке о

спровођењу комасације, спроводи Комисија за
спровођење комасације, коју Скупштина општине
Параћин именује посебним решењем.
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Члан 5
Комасацију финансира Европска унија и

Влада Немачке, a спроводи Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Београд,
Уговором закљученим између Општине Параћин, od
22.05.2013. године, Contract number LS/2013/05.

Члан 6
Финансијско  пословање  Комисије за

спровођење  комасације  спроводи Одељење за
финансије и буџет Општинске управе општине
Параћин.

Члан 7
Од дана објављивања одлуке о спровођењу

комасације не може се вршити изградња објеката и
подизање дугогодишњих засада и усева на
комасационом подручју.

Власник земљишта нема право накнаде за
улагање у објекат или вишегодишњи засад и усев на
земљишту обухваћено комасацијом, уколико је то
улагање извршио после дана објављивања Одлуке о
спровођењу комасације.

Члан 8
Поступак комасације на делу катастарске

општине Доње Видово спроводиће се на основу
Закона о пољопривредном земљишту, Програма
комасације дела катастарске општине Доње Видово
(општина Параћин) и у складу са Начелима
комасације које ће донети Скупштина општине
Параћин.

Члан 9
Након објављивања Одлуке о спровођењу

комасације Републички геодетски завод, Служба за
катастар непокретности Параћин забележиће у
катастару непокретности спровођење комасације.

Члан 10
Ова Одлука се сматра достављена свим

власницима земљишта у комасационом подручју и
другим лицима која на тим земљиштима имају
стварна права или на закону заснован правни интерес
даном објављивања у службеном листу општине
Параћин.

Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 461-10/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На   основу   члана   32.   става   3.  Закона о
пољопривредном земљишту („Службени  гласник
РС“,  бр.  62/06,  65/08  и  41/09) и члана 32 Статута
општине Параћин ("Сл.лист општине Параћин" бр.
13/08,12/2012 и 13/2012), Скупштина општине
Параћин, на седници одржаној дана 22.11. 2013.
године донела је

О Д Л У К У
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛУ

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕ ВИДОВО,
ОПШТИНА ПАРАЋИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим начелима уређује се:

1.  Предмет комасације;
2.  Утврђивање фактичког стања;
3.  Принципи расподеле комасационе масе и
груписања пољопривредног земљишта учесника
комасације;
4.  Комасациона процена земљишта;
5.  Пројекaт мреже пољских путева;
6.  Дугогодишњи засади и стални објекти;
7.  Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;
8.  Време и начин привремене примопредаје
земљишта из комасационе масе;
9.  Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.

Члан 2.
Комасацију у делу катастарске општина Доње

Видово, општина Параћин спроводи Комисија за
комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана
посебном одлуком Скупштине општине Параћин.

Члан 3.
У поступку комасације сви учесници

комасације су равноправни, без обзира на величину
поседа и квалитет земљишта којег су унели у
комасациону масу и без обзира да ли се ради о
имаоцима права својине на земљишту у јавној
(државној), задружној и приватној својини.

Члан 4.
Све радње у поступку комасације Комисија за

комасацију и извођачи радова врше јавно, уз учешће
учесника комасације.

Учесници комасације у току целог поступка
комасације имају право увида у писмене  исправе
(записнике  о  утврђивању фактичког  стања,  исказе
земљишта, прегледне планове комасационе процене,
мреже пољских путева) и осталу документацију.
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Комисија је дужна да учеснику комасације
пружи сва потребна обавештења и да на  увид
податке у вези са комасацијом.

У току поступка комасације учесници
комасације могу подносити приговоре и друга
правна средства у, складу за законом.

Члан 5.
У поступку комасације није допуштен

повраћај у пређашње стање и обнова поступка.

II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 6.
Предмет комасације су сва земљишта у

ванграђевинском реону (пољопривредна, шумска и
земљишта под објектима) у делу катастарске
општине Доње Видово, општине Параћин.

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА

Члан 7.
Подаци о праву својине и другим правима на

земљишту и објектима који се уносе у комасациону
масу, узимају се са стањем из катастра
непокретности који води Служба за катастар
непокретности у општини Параћин, Републичког
геодетског завода, или се узимају на основу
фактичког стања.
Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу
права својине и других права и не слаже се са стањем
у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се
унети у комасациону масу на основу фактичког
стања.
У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без
такси и пореза, вршити:
•  измена података о имаоцима права на
непокретностима,
•  споразумна замена парцела-земљишта,
•  поклони парцела-земљишта,
•  спровођење уговора о промету који нису имали
прописану форму (писани без судске овере и усмени
који су у целости извршени),
•  оставинска расправа (само у случају ако су
присутни сви наследници и ако споразумно одреде
деобу и начин деобе),
•  уговори о доживотном издржавању;
•  брисање права плодоуживања,
•  пренос права на основу изјава сведока о одржају,
•  развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,
•  остали  случајеви  који  се  откривају  у  у
поступку  утврђивања  фактичког стања (откривање
ништавих уговора и др.).
Радње  из става 2. овог члана се могу вршити до
почетка поступка узимања изјава о груписању поседа
(узимање жеља).

Утврђено фактичко стање се уноси у
Записник о утврђивању фактичког стања, кога
потписују учесници у поступку и председник
Комисије за комасацију.

Спорове услед неслагања фактичког и
правног стања решава надлежни суд.

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ И ГРУПИСАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и
груписања поседа

Члан 8.
Сваки  власник  земљишта добија  из

комасационе масе  земљиште одговарајуће вредности
и удаљености од насеља, као и положаја који пружа
приближно једнаке могућности у погледу начина
обраде које је имао пре комасације.

Просечна удаљеност се цени на основу
укупне удаљености свих земљишта које је учесник
комасације унео и земљишта које је добио из
комасационе масе.

При расподели земљишта из комасационе
масе сваки учесник комасације мора да добије што
боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег
облика и на мањем броју места него што је унео у
комасациону масу уколико је унео земљиште на два
или више места.

Члан 9.
Укупна вредност земљишта које се даје из

комасационе масе не може бити мања нити већа од
10% од укупне вредности земљишта унетог у
комасациону масу (укључујући и умањење за
заједничке потребе), а укупна површина земљишта
која се даје из комасационе масе не може бити мања
нити већа од 20% од укупне површине земљишта
унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и
учесник комасације другачије не споразумеју.

Ако учесник комасације добије из
комасационе масе већу вредност земљишта од
унетог, умањеног за износ одбитка за заједничке
потребе, разлику плаћа у новцу, односно ако добије
мању вредност земљишта од унетог по одбитку за
заједничке потребе, разлика му се исплаћује у новцу.

Решењем  о  расподели  комасационе масе
утврђује  се  висина  накнаде  за разлику у вредности
земљишта унетог у комасациону масу и земљишта
добијеног из комасационе масе.

Члан 10.
После   усвајања   прегледног   плана

комасационе   процене   и   пројекта комасације,
комисија упознаје сваког учесника комасације са
стањем у исказу земљишта, узима његову изјаву о
предлогу груписања (жељу) и расподели земљишта
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које му припада из комасационе масе, и о томе
саставља записник.

У записник се уноси и примедба на исказ
земљишта.

Члан 11.
Предлог  расподеле  земљишта  из

комасационе масе  који  се  приказују  на прегледном
плану расподеле земљишта, Комисија за комасацију
излаже на јавни увид.

Прегледни план расподеле земљишта садржи
нарочито: графички приказ пројеката  комасације,
границе  парцела  свих  учесника  комасације  са
уписаним бројем одговарајућег исказа земљишта.

Рок излагања прегледног плана расподеле
земљишта је најмање петнаест дана.

На предлог расподеле земљишта из
комасационе масе учесници комасације могу да ставе
примедбе.

О   примедбама   Комисија   за   комасацију
решава   све   до   привремене примопредаје
земљишта добијеног из комасационе масе.

Члан 12.
Приликом расподеле комасационе масе

настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем
власнику поново доделе заливни системи, бунари,
дугогодишњи засади уколико су они подигнути или
саграђени пре почетка комасације.

Члан 13.
Власници земљишта који поседују земљиште

поред тврдих путева, у поступку комасације добиће
земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.

4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта

Члан 14.
Учесници комасације биће позивани на јавну

расправу о груписању земљишта коју спроводи
Комисија и њена тела тако да прво буду позивани
учесници који имају објекте,  воћњаке  и  винограде,
учесници  који  имају  већи  посед  земљишта  и  то
земљишта бољег квалитета из виших процембених
разреда, те који имају груписано земљиште на једном
месту.

Члан 15.
Учесници комасације који чине једно

домаћинство (родитељ и деца, супружници, браћа и
слично) биће надељени по правилу тако да земљиште
добију једно уз друго.

Члан 16.
Уколико се чланови свих старачких

домаћинстава учесника комасације усагласе, њихово
пољопривредно земљиште се може груписати на
једном месту и чинити комплекс.

Члан 17.
Поседници земљишта који у поступку

утврђивања фактичког стања нису доказали право
својине, а земљиште је остало у поседу, као и
земљиште власника који нису присуствовали
расправи приликом излагања старог (претходног)
стања као и приликом утврђивања новог положаја
земљишта (лице непознатог боравишта и слично)
лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном
месту.

Члан 18.
Укупни посед сувласника учесника

комасације, ако је то могуће, лоцираће се један поред
другог.

Члан 19.
Власници могу изразити потребу да

приликом наделе земљишта добију посед формиран
поред поседа својих сродника или других лица са
којима обрађују земљу, а Комисија ће имати у виду
овакву потребу учесника комасације.

Члан 20.
Учесници комасације који имају закључен

уговор о доживотном издржвању и вишегодишњи
уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по
правилу, и уколико је то могуће, уз земљиште
даваоца издржавања односно закупопримца или
плодоуживаоца.

Члан 21.
Учесници комасације који сачињавају исто

пољопривредно газдинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно поред
другог у циљу лакшег и економичног обрађивања
земљишта.

Захтев из става 1. овог члана Комисија је
дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће.

Члан 22.
Учесници комасације уколико буду добили из

комасационе масе земљиште нижих процембених
разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту,
разлика им се надокнађује у новцу.

Члан 23.
Учесницима комасације који у поступку

расподеле комасационе масе нису присуствовали
расправи, обезбедиће се земљиште према стању које
се  води у катастру непокретности.

V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА

Члан 24.
У поступку комасационе процене, земљишта

се разврставају у процембене разреде на основу
педолошког састава и положаја земљишта као и
других услова који су од значаја за утврђивање
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вредности земљишта.
Земљишта сличног квалитета и положаја

сврставају се у посебне разреде. Број процембених
разреда зависи од педолошке разноликости
земљишта, а међусобни однос процембених разреда
произилази из производне вредности земљишта
груписаних по процембеним разредима и тржишне
вредности земљишта.

Подкомисија за комасациону процену
земљишта саставља записник о комасационој
процени и доставља га Комисији.
Прегледни план комасационе процене и записник о
комасационој процени излажу се на јавни увид у
трајању од 15 дана.

На Прегледни план комасационе процене и
Записник о комасационој процени, учесници
комасације за време трајања излагања могу да
стављају примедбе.

По истеку рока за излагање на јавни увид
Прегледног плана комасационе процене и
разматрања примедби, Комисија коначно усваја
Прегледни план комасационе процене.

VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА

Члан 25.
Мрежа пољских путева ће се изградити на

основу главног пројекта.
Прегледни план мреже пољских путева

излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у
просторијама месне заједнице.

На Прегледни план мреже пољских путева,
учесници комасације за време трајања излагања могу
да стављају писмене примедбе.

По истеку рока за излагање на јавни увид
Прегледног плана мреже пољских путева и
разматрања примедби, Комисија коначно усваја
Прегледни план.

Пре коначног усвајања Прегледног плана
мреже пољских путева Комисија мора прибавити
мишљење Одбора учесника комасације.

Члан 26.
У поступку пројектовања мреже пољских

путева настојаће се да се дугогодишњи засади и
трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских
путева и неће се рушити без обзира да ли су
изграђени са дозволом или без дозволе.

Члан 27.
Земљиште   у   комасационом   подручју   које

се   користи   за   повртарску производњу (баште) по
правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских
путева са истом наменом.

VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ
ОБЈЕКТИ

Члан 28.
Виногради, воћњаци, земљишта под

дугогодишњим засадима и земљишта на којима
постоје објекти, а не улазе у фактичко стање и
следствено томе обухваћени су комасационим
подручјем, по правилу остају ранијим власницима,
учесницима комасације, а у комасацији се има
евентуално извршити само исправка неправилних
међних линија.

Члан 29.
Уколико  се  груписањем земљишта не  може

вратити зграда,  дугогодишњи засад и слично, исти
има право на правичну накнаду у складу са законом.

Ако  је  земљиште на  коме  се  налази  неки
објекат,  воћњак, виноград или луцериште одузето
неком учеснику комасације у циљу груписања
земљишта, онда је ранијем власнику дужан
исплатити правичну накнаду нови имаоц права –
учесник комасације.

Правична накнада се утврђује посредством
Комисије за комасацију на основу споразума бившег
власника и новог имаоца права на непокретности.

Члан 30.
Земљиште под детелином луцерком, уколико

је засејана на површини већој од 10 ари, ако није
старија од пет година, сматраће се дугогодишњим
засадом и накнада за ово земљиште власнику
земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине
семена за предметну површину и трошкове дубоког
орања.

Учесници комасације који имају засађену
луцерку дужни су пријавити своје луцериште
најдаље месец дана пре напуштања старог поседа
Комисији за комасацију која ће преко подкомисије
извршити процену луцеришта.

Земљиште засејано другим врстама детелине
као и земљиште засејано луцерком у површини
мањој од 10 ари неће се сматрати дугогодишњим
засадом и третираће се као „голо“ земљиште.

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ

Члан 31.
У поступку комасације обезбеђује се

земљиште за заједничке потребе насеља (земљишта
за изградњу мреже пољских путева и регулацију
водотокова, за комуналне и друге потребе насеља).

Земљишта обезбеђују учесници комасације
сразмерно унетој површини, односно вредности
земљишта и то без накнаде.



_______________________СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН БР.14 ____ ____ _ 22.11.2013.6

Ако се услед смањења мреже путева и
водотокова и осталих јавних објеката повећа укупна
површина обрадивог земљишта у комасационој маси
иста постаје државна својина, односно својина
општине Параћин.

IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ
ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Члан 32.
Привремена примопредаја земљишта из

комасацоине масе отпочеће кад се стекну сви
фактички и формално-правни услови, а завршиће се
најкасније до 15 новембра друге године комасционог
процеса.

Привремена примопредаја земљишта
извршиће се пре доношења Решења о расподели
комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити
Записник о привременој примопредаји земљишта.

Члан 33.
Сви  учесници комасације дужни  су  да

приликом примопредаје земљишта очисте земљиште
које се предаје у комасациону масу. Учесник
комасације дужан је да очисти земљиште од пањева,
шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до
привремене примопредаје земљишта у посед.

Ако  учесник  комасације не  поступи  у
складу са  одредбама из  наведених ставова
Комисија  ће  дати  налог  да  се  потребни  радови
изврше  на  терет  тог учесника комасације.

X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 34.
Трошкове геодетско-техничких радова у

поступку комасације, трошкове рада Комисије за
комасацију и њених подкомисија и трошкове
инвестиционих улагања у вези са спровођењем
комасације Европска унија и Влада Немачке.

Под трошковима комасације подразумевају се
трошкови оних радњи, односно радова који се
искључиво или претежно изводе ради комасације.

Под   трошковима   инвестиционих   улагања
подразумевају   се   нарочито: трошкови изградње
нове мреже пољских путева, мањих пропуста на
водотоковима изграђених након пројекта нове мреже
пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара
и чишћење и равнање терена.

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ

Члан 35.
Комисија доноси решења о расподели

комасационе масе.
Против решења о  расподели комасационе

масе учесник комасације може изјавити жалбу
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде у року од 15 дана од дана његовог
достављања.

Члан 36.
До правноснажности решења о расподели

земљишта из комасационе масе, спорови који се у
поступку комасације између учесника комасације
појаве (сметње поседа  привремено  додељеног
земљишта),  и  спорови  о  накнади  штете  између
учесника комасације и извођача радова (штете на
усевима и дугогодишњим засадима изазване
крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и
извођење геодетско- техничких радова) могу да се
решавају поравнањем пред Комисијом.

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.
Учесницима комасације, којима је извођењем

радова у поступку комасације, дошло до оштећења
њихових парцела, имају право на накнаду за стварну
штету уколико је земљиште било приведено култури
а не изгубљену добит услед тога што су били
спречени у обради свог поседа.

Учесници комасације из претходног става
дужни су пријавити штету Комисији за комасацију у
року од 30 дана од дана сазнања за штету а
најкасније у року од 60 дана од дана настанка штете.

Стварну штету утврђује подкомисија
образована од стране Комисије за комасацију, а
споразум о накнади штете закључује се између
Комисије и оштећеног учесника комасације.

Члан 38.
Све службености установљене на

пољопривредном земљишту, престају да постоје.

Члан 39.
Престаће се са употребом и коришћењем

старих пољских путева, у моменту увођења у посед
надељеног земљишта.

Члан 40.
Стварни терети уписани на старом поседу

учесника комасације преносе се на новодобијено
земљиште.

Члан 41.
Учесници комасације могу користити

земљиште унето у комасациону масу (стари посед)
до правоснажности решења о расподели комасационе
масе. Након тога земљиште (стари посед) не треба
ђубрити, орати и слично у сврху употребе за наредну
годину.

Члан 42.
Учесници комасације дужни су да земљиште

унето у комасациону масу (стари посед)  очисте  од
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кукурузовине,  сламе,  сена  и  друго,  најдоцније  у
року  до  1. новембра текуће године.

Ако учесници комасације не поступе према
обавези из претходног става земљиште ће се
очистити о трошку учесника.

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 43.
Начела  комасације  ступају  на  снагу  осмог

дана  од  дана  објављивања  у „Службеном листу
општине Параћин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 461-11/2013-01-II од 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 41а став 4. Закона о заштити
природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка) и члана 32. Статута Општине Параћин
(„Службени лист општине Параћин” бр. 13/08, 12/12
и 13/12), уз предходно прибављену сагласност
Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине број:353-02-2171/2013-08 од 30.10.2013.
године, Скупштина Општине Параћин на седници
одржаној дана 22.11.2013. године,  донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

„ВРЕЛО ГРЗЕ“

Члан 1.
Подручје „Врело Грзе” проглашава се

заштићеним подручјем III (треће) категорије –
заштићено подручје локалног значаја, као споменик
природе.

Подручје „Врело Грзе” ставља се под заштиту
да би се очувале јединствене природне појаве и
феномени – објекти геонаслеђа хидролошког и
спелеолошког карактера, акумулација бигра и
травертина, реликтне шумске заједнице,
разноврсност флоре и фауне, врсте од међународног
и националног значаја и њихова станишта, као и на
основу аутентичности, репрезентативности, пејзажне
атрактивности и очуваности предела.

Члан 2.
Заштићено подручје Споменик природе

„Врело Грзе” (у даљем тексту: заштићено подручје)
налази се на територији Општине Параћин, К.О.
Горња Мутница, викенд насеље „Грза”, на
катастарским парцелама број: 16, 17, 1204/2, 1204/3,
1204/4, 1204/5, 1204/6, 1204/7, 1205, 1206, 1207, 1239

и 6488/1 део (река) и 2/1 део, укупне површине 18 hа
85 а 62 m².

Катастарске парцеле које као облик
власништва имају државну својину су: 2/1 део, 16 и
17, корисник Јавно предузеће „Србијашуме”, и
6488/1 део (река или отока врела) корисник Јавно
водопривредно предузеће „Србијаводе”.

Катастарске парцеле које као облик својине
имају приватно власништво су: 1204/2, 1204/3,
1204/4, 1204/5, 1204/6, 1204/7, 1205, 1206, 1207 и
1239.

Опис граница заштићеног подручја са
графичким приказом одштампан је уз ову Одлуку и
чини њен саставни део.

Члан 3.
На заштићеном подручју установљава се

режим заштите III степена.
Режим заштите III степена обухвата

површину од 18 ha 85 а 62 м².

Члан 4.
Концепт заштите заштићеног подручја

заснива се на заштити, развоју и унапређењу
споменика природе хидрогеолошког караткера, а
базира се на:
-очувању и унапређењу укупних природних
вредности,
-очувању предеоних одлика и
-усклађеном развоју.

Члан 5.
На заштићеном подручју у смислу заштите,

одржавања и развоја природног добра, ЗАБРАЊУЈЕ
СЕ:

1. промена намене површина, изузев промена које
проистичу из планских докумената Управљача;

2. градња стамбених, викенд објеката и других
објеката;

3. сви радови којима се могу нарушити естетске и
амбијенталне вредности заштићеног простора и
погоршати карактеристике његове примарне
вредности;

4. извођење земљаних, грађевинских и других радова
којима се може оштетити, пореметити или угрозити
заштићено природно добро и његова околина;

5. изградња индустријских, инфраструктурних,
привредних, хидротехничких и других објеката чији
рад и постојање могу изазвати неповољне промене
квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог света,
лепоте предела и њихове околине.
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6. каптирање извора, изградња хидротехничких
објеката, (акумулација,   брана...), преграђивање
водотока, укључујући и регулацију водотока;

7. изградња рибњака;

8. извођење хидрогеолошких радова без сагласности
Завода и Управљача;

9. формирање мрциништа;

10. индустријска и индивидуална експлоатација
минералних и неминералних сировина на целом
подручју;

11. примарна прерада и предконцентрација сировина;

12. депоновање примарних и секундарних јаловина,
складиштење и бацање комуналног, санитарног,
индустријског и другог отпада, као и вишкова земље
на заштићеном подручју;

13. руковање отровним хемијским материјама,
нафтним дериватима и другим опасним материјама у
природи;

14. просецање било које нове саобраћајнице, уколико
није утврђена важећим просторним или
урбанистичким планом, или гранским основама које
су усаглашене са режимима и мерама заштите
подручја;

15. свака промена постојеће морфологије терена и
водотока, превођење вода једног у други водоток, и
измена хидродинамичких карактеристика и режима
истицања без сагласности Завода и надлежних
институција;

16. извођење активности које могу довести до
оштећења или деградације објеката геонаслеђа;

17. изимање фосилоносних материјала са геолошких
профила;

18. експлоатација бигра;

19. уништавање, узнемиравање, сакупљање и
предузимање других активности, којима би се могле
угрозити биљне и животињске врсте и њихова
станишта, а све у складу са Уредбом о стављању под
контролу коришћења и промета дивље флоре
(„Службени гласник РС” бр. 9/2010), Наредбом о
забрани сакупљања појединих заштићених врста
дивље флоре и фауне у 2012. години („Службени
гласник РС” бр. 24/2012) и Правилником о
проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и

гљива („Службени гласник РС” бр. 05/2010, 47/2011),
врста које се наводе у „Црвеним књигама” и
„Црвеним листама” флоре и фауне;

20. извођење радова на чистој сечи, пустошењу и
крчењу шумског комплекса, као и свака непланска
сеча и уништавање аутохтоних врста дрвећа и
жбуња, осим узгојно-санитарних радова и
активности на очувању локалитета са реликтном
шумском вегетацијом;

21. предузимање радње којима се слаби приносна
снага шуме или угрожава функција шуме;

22. сеча стабала заштићених и строго заштићених
врста дрвећа;

23. постављање (укуцавање) информационих табли и
других обавештења на стаблима;

24. крчење вегетације и обављање других радњи на
местима уз водоток и на бигреној акумулацији на
начин који могу изазвати процесе јаке водне ерозије
и неповољне промене предела;

25. садња, засејавање и насељавање врста биљака
страних за природни живи свет овог подручја;

26. узнемиравање птица;

27. неконтролисано порибљавање водотока и
привредни риболов;

28. насељавање алохтоних и врста животиња страних
за природни живи свет овог подручја;

29. ложење ватре на заштићеном простору.

На заштићеном подручју у смислу заштите,
одржавања и развоја природног добра,
ОГРАНИЧАВАЈУ СЕ следеће активности и
делатности:

1. обављање научно-истраживачких радова,
мониторинг стања животне средине, контролисана
едукација и популаризација, које треба вршити по
посебним условима заштите природе;

2. израда водозахвата, дубоких бушотина или
посебно издвојених објеката за потребе
водоснабдевања;

3. презентација и популаризација природних
вредности, као и све активности које могу имати
значајан неповољан утицај на природне и друге
вредности заштићеног подручја;
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4. активности за потребе туризма, као и
контролисане туристичке посете;

5. инфраструктурно опремање и уређење простора за
потребе рекреације и туризма, образовног и научног
рада, планинарских активности и друго;

6. сузбијање инвазивних врста флоре и фауне на
заштићеном подручју применом механичких и
биолошких мера;

7. уређење и унапређење амбијенталне
разноврсности и лепоте предеоног лика и високих
квалитета елемената животне средине;

8. примена мера у газдовању у шумама којима се
осигурава умерено повећање површина под шумским
екосистемима и побољшање њихове структуре и
здравственог стања, посебно у погледу
заступљености виших узгојних типова и већих
дебљинских разреда, количине и квалитета дрвене
масе, разноврсности и аутохтоности флористичко-
дендролошког састава;

9. риболов, на рекреативни (ухвати и пусти),
санациони и научноистраживачки, са планским
активностима на регулисању  бројности рибе, с тим
што се на појединим деловима водотока, који су
значајни за репродукцију риболов може забранити;

10. очување и унапређење разноврсности аутохтоног
живог света, посебно ретких, заштићених и у другом
погледу значајних биљних и животињских врста,
њихових популација и станишта;

11. лов.
Члан 6.

Мере очувања и унапређења заштићеног
природног добра:

- обележавање граница заштићеног простора на
прописан начин; постављање неколико нових
информативних табли према законом утврђеном
моделу; постављање путоказа и табли упозорења о
поштовању успостављеног реда и режима;
уређење приступног пута;
- упознавање Управљача  на регулисање власничких
односа са власницима земљишта које је обухваћено
зажтитом;
- научним и стручним радовима и публикацијама
спроводити презентацију и популаризацију крашког
врела у јавности;
- формирање базе података о природном добру, на
основу детаљних научних истраживања;
- даље истраживање хидрогеолошких одлика врела
Грзе;

- праћење физичко-хемијских и биолошких
карактеристика воде;
- хидрогеолошка истраживања ширег подручја;
- комплексна спелеолошка истраживања пећине на
врелу Грзе (спелеоморфолошка, биоспелеолошка и
друга);
- истраживање живог света заштићеног природног
добра и његове непосредне околине.

Мере очувања и унапређења заштићеног
природног добра треба регулисати и ускладити са
Планом управања и годишњим програмом
управљања и развоја природног добра, чије
доношење је регулисано Законом о заштити природе
и овом Одлуком.

Члан 7.
Заштићено подручје поверава се на

управљање „Туристичкој организацији општине
Параћин” (у даљем тексту: управљач).

Управљач је дужан да:
1. чува, унапређује и промовише заштићено
подручје;

2. спроводи прописане мере заштите;

3. доноси план управљања и доноси акт о
унутрашњем реду и чуварској служби;

4. на прописан начин обележи заштићено подручје,
границе и режим заштите;

5. осигура несметано одвијање природних процеса и
одрживо коришћење заштићеног подручја;

6. даје сагласност за обављање научних
истраживања, извођење истражних радова, снимање
филмова, постављање привремених објеката на
површинама у заштићеном подручју и даје друга
одобрења у складу са Законом и Правилником о
унутрашњем реду и чуварској служби;

7. обезбеди надзор над спровођењем услова и мера
заштите природе;

8. прати кретање и активности посетилаца и
обезбеђује обучене водиче за туристичке посете;

9. води евиденцију о људским активностима,
делатностима и процесима који представљају фактор
угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о
томе доставља податке Заводу и Министарству;

10. у сарадњи са надлежним органима спречава све
активности и делатности које су у супротности са
актом о заштити и које представљају фактор
угрожавања и девастације заштићеног подручја;
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11. доноси акт о накнадама и

12. врши друге послове утврђене Законом и овом
Одлуком.

Члан 8.
Заштита и развој заштићеног подручја

спроводи се према плану управљања који се доноси
за период од десет година.

План управљања из става 1.овог члана
садржи нарочито:

1. приказ главних природних и створених вредности,
као и природних ресурса;

2. оцена стања животне средине заштићеног
подручја;

3. преглед конкретних активности, делатности и
процеса који представљају фактор угрожавања
заштићеног подручја;

4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења
и одрживог развоја;

5. анализу и оцену услова за остваривање тих
циљева;

6. приоритетне активности и мере на заштити,
одржавању, праћењу стања и унапређења природних
и створених вредности;

7. приоритетне задатке научноистраживачког и
образовног рада;

8. планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора;

9. просторну идентификацију планских намена и
режима коришћења земљишта;

10. активности на промоцији вредности заштићеног
подручја;

11. студијску (истраживачку), програмску, планску и
пројектну документацију поребну за спровођење
циљева и активности;

12. облике сарадње и партнерстава са локалним
становништвом и другим власницима и корисницима
непокретности;

13. активности и мере на спровођењу плана са
динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове
примене;

14. финансијска средства и друге материјалне

претпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин његовог
обезбеђења.

На План управљања из става 1. овог члана,
сагласност даје општински орган
надлежан за послове заштите животне средине по
предходно прибављеном мишљењу Завода.

План управљања из става 1. овог члана
остварује се годишњем програмом управљања на
који сагласност даје општински орган управе
надлежан за послове заштите животне средине.

Извештај о остваривању годишњег програма
за предходну годину и годишњи програм управљања
за наредну годину, управљач доставља надлежном
органу до 15.децембра текуће године, а извештај о
остваривању плана управљања из става 1. овог члана
најкасније 60 дана пре истека периода за који је план
донет.

О предлогу плана управљања заштићеном
подручју управљача је дужан да обавести
јавност.Обавештавање јавности подразумева јавни
увид у предложени план.

Јавни увид организује и спроводи управљач и
траје 30 дана.

Члан 9.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи

ред и чување заштићеног подручја у складу са
правилником о унутрашњем реду и чуварској служби
који доноси уз сагласност општинског органа
надлежног за послове заштите животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се
правила за спровођење прописаног режима заштите,
а нарочито:начин понашања посетилаца и других
корисника при кретању, боравку и обављању послова
на заштићеном подручју; начин обављања
делатности при коришћењу природних ресурса и
простора за изградњу објеката; места, површине и
објекти у којима се због очувања дивљих биљака и
животиња и других вредности ограничава кретање
или забрањује и ограничава обављање одређених
радњи, као и трајање тих мера; врсте дивљих биљака
и животиња чије је коришћење, односно брање,
сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови
обављања тих радњи;услови заштите приликом
обављања научних истраживања и образовних
активности; места и услови за одлагање отпада;
начин одржавања уредности и чистоће заштићеног
подручја; поступак издавања сагласности и других
аката корисницима од стране управљача; начин и
организација чуварске службе, чувања заштићеног
природног добра, опреме и средства неопходна за
чување и одржавање; начин спровођења
превентивних мера заштите од пожара, других
елементарних непогода и удеса.

Правила одређена актом из става 1. овог
члана и друге неопходне информације за спровођење
режима заштите, управљач је дужан да јавно огласи
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и на погодан начин учини доступним посетиоцима и
корисницима.

Висину, начин обрачуна и плаћања накнаде
за коришћење заштићеног подручја одређује својим
актом управљач у складу са критеријумима које
прописује Влада.

На акт из става 4. овог члана сагласност даје
орган надлежан за послове заштите животне средине.

Управљач  је дужан да средства о накнади за
коришћење заштићеног подручја користи за заштиту,
развој и унапређење заштићеног подручја.

Средства од накнаде из става 6. овог члана,
управљач је дужан да води на посебном рачуну.

Члан 10.
Финансирање заштићеног подручја

обезбеђује се из:

1. средстава буџета Републике Србије, односно
јединице локалне самоуправе;

2. прихода остварених у обављању делатности и
управљања заштићеним подручјем;

3. средства буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Параћин;

4. накнада за коришћење заштићеног подручја

5. средства обезбеђених за реализацију програма,
планова и пројеката у области заштите природе;

6. донација, поклона и помоћи;

7. других извора у складу са законом.

Члан 11.
Програм управљања и годишњи програм

управљања заштићеним подручјем управљач ће
донети у року од шест месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке.

До доношења документа из става 1. овог
члана управљач ће послове заштите и развоја
обављати према привременом програму управљања
који ће донети у року од 30 дана од ступања на снагу
ове Одлуке уз сагласност општинског органа
надлежног за послове заштите животне средине.

Управљач ће у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке извршити
идентификацију граница заштићеног природног
добра на терену и њихово обележавање на прописани
начин.

Члан 12.
Планови уређења простора, планови,

програми и основе из области шумарства,
водопривреде, туризма и други програми и планови
који се односе на коришћење природних ресурса и

простора у заштићеном подручју, усагласиће се са
овом одлуком и Планом управљања.

Члан 13.
Инспекцијски надзор над применом ове

Одлуке врши надлежни инспектор за заштиту
животне средине општине Параћин у складу са
Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10-исправка).

По жалби на првостепено решење надлежног
инспектора у вршењу поверених послова решава
министар.

Члан 14.
За прекршаје физичких лица, прекршаје и

привредне преступе правних лица, прекршаје
одговорног лица у органу државне управе, имаоцу
јавних овлашћења, односно овлашћеном правном
лицу примењују се казнене одредбе утврђене
Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”,
бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка)

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном листу општине
Параћин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 63-1/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 32.Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин'', број
13/08, 12/12 и 13/12), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН, на седници одржаној 22.11.2013.године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О
ФИНАНСИРАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
”СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ” ИЗ ЈАГОДИНЕ

I
Даје се сагласност на Уговор о финансирању

Историјског архива ” Средње Поморавље”  из
Јагодине између општине Параћин и Историјског
архива '' Средње Поморавље'' Јагодина и овлашћује
председник општине Параћин Саша Пауновић да
исти потпише.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1213/2013-01-II од 22.11.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 6. и 7а и члана 38б став 1.
Закона о порезима на имовину ( " Сл. Гласник РС",
бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 ) , члана 36.  Закона о
изменама и допунама Закона о порезима на имовину
( " Сл. Гласник РС", број 47/13 ) и члана 32. Статута
општине Параћин (''Службени лист општине
Параћин'', број 13/2008,12/2012,13/2012),  Скупштина
општине Параћин , на седници одржаној дана
22.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ

ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне и

најопремљенија зона на територији општине
Параћин за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.
На територији општине Параћин одређују се

четри зоне, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима  општине
Параћин, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу.

ПРВА ЗОНА

 Адакалска
 Београдска
 Боре Петровића, са прилазима, до ул. Жикице

Јовановића Шпанца
 Бранка Крсмановића до Поенкареове
 Васе Чарапића
 Вожда Карађорђа до ''7. јула''
 Војводе Мишића (лева страна до сокака

Старо млинче)
 Војводе Мишића (десна страна до ул.

Стефана Првовенчаног)
 Вука Караџића
 Градски Кеј (од Дилетовог сокачета, лева

страна низводно до улице Боре Петровића)
 Дилетово сокаче
 Др. Драгољуба Јовановића
 Краља Петра I
 Крфска
 Мајора Марка (до  Владике Николаја

Велимировића)

 Николе Пашића
 Саве Ковачевића
 Светог Саве
 Цветна

ДРУГА ЗОНА

 ''7. јула''
 ''8. Марта''
 ''13. октобра''
 Авалска до пруге
 Боре Петровића од ул. Жикице Jовановића

Шпанца
 Бошка Бухе
 Бранка Крсмановића од Поенкареове до

пруге
 Бранка Радичевића
 Бранка Ћопића
 Браће Југовића
 Браће Мицића
 Браће Рибар - до пруге
 Брегалничка од Томе Живановића до пруге
 Васе Пелагића
 Видовданска
 Вилсонова
 Владике Николаја Велимировића
 Вожда Карађорђа од 7. јула до краја
 Војводе Бојовића
 Војводе Мишића десна страна од Танаска

Рајића до краја
 Војводе Мишића лева страна од Дилетовог

сокачета до краја
 Војводе Црепа
 Војислава Илића
 Врапчанска
 Глождачки Венац до реке Црнице
 Градски кеј (од моста код старог млинчета до

Немањине)
 Делиградска
 Димитрија Марјановића
 Дринска
 Др.Стевана Окановића
 Дубровачка
 Ђурађа Бранковића
 Ђуре Јакшића
 Живке Петровић
 Жикице Јовановића Шпанца
 Змај Јовина
 Иве Андрића
 Илије Гарашанина
 Јаружица
 Јеврејска
 Јелисавете Петровић
 Јосифа Панчића
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 Кнез Михајлова до Краља Милутина
 Књаза Милоша до Стришке
 Козарачка
 Крагујевачка
 Краља Милана
 Краља Милутина
 Краљевића Марка
 Лазе Костића
 Мајора Гавриловића
 Мајора Марка (од Николаја Велимировића)
 Мајора Марка, од семафора старим путем за

Главицу (''Главички пут'') до главне улице у
Главици,

 Мали јаз
 Марка Орешковића
 Милоша Поцерца
 Милоша Црњанског до Краља Милутина
 Милутина Миланковића
 Михајла Илића Куље
 Михајла Пупина
 Молијерова
 Момчила Поповића
 Немањина
 Нушићева
 Његошева
 Обилићева
 Орловића Павла
 Петра Кочића
 Подгоричка
 Поенкареова
 Првомајска
 Раваничка
 Радета Николића Пикуле до пруге
 Светозара Марковића
 Светолика Драгачевца
 Светолика Марјановића Белца
 Стефана Лазаревића
 Стефана Првовенчаног
 Стевана Јаковљевића
 Стеве Писара
 Стришка до пруге
 Сутјеска од Глождачког венца до краља

Милутина
 Танаска Рајића
 Татар Богданова
 Теслина до пруге Параћин-Поповац
 Тодора од Сталаћа
 Томе Живановића до пруге
 Тонино сокаче
 Устаничка
 Франше де Переа
 Цара Душана до Стефана Лазаревића
 Цара Лазара

 Церска до Стефана Лазаревића
 Чика Љубина
 Чика Тасина до пруге

ТРЕЋА ЗОНА

 ''13.октобра'' од Немањине
 ''27.марта''
 Алексе Ненадовића
 Алексе Шантића
 Боре Станковића
 Браће Рибар - од пруге
 Брегалничка од пруге до краја
 Виноградска
 Власинска
 Војводе Путника
 Војводе Степе
 Гаврила Принципа
 Градски кеј од Немањине до ауто-пута
 Грачаничка
 Далматинска
 Данково
 Данска
 Дечанска
 Димитрија Маринковића
 Дојстојевског
 Доситејева
 Драгослава Маринковића
 Др Вићентија Ракића
 Дунавска
 Ђурђевданска
 Жабарска
 Железничка
 Желиводска
 Жичка
 Ибарска
 Ивана Горана Ковачића
 Иванковачка
 Илије Барјактаревића
 Илије Гојковића
 Јагодњачка
 Јадранска
 Јанка Веселиновића
 Јована Дучића
 Јована Скерлића, са прилазима
 Јосипа Ерјавца
 Јухорска
 Кајмакчаланска и појас између

Кајмакчаланске и Шумадијске улице,
 Каленићка
 Карађорђев венац
 Кнеза Иве од Семберије
 Кнез Михајлова од Краља Милутина
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 Књаза Милоша од Стришке
 Коларчева
 Колубарска
 Косовска, са прилазима
 Кумановска
 Кучајска
 Лазе Лазаревића
 Љевишка
 Максима Горког
 Марије Бурсаћ
 Марина Држића
 Милана Ракића
 Миленка Стојковића
 Милована Глишића
 Милоја Јоцића
 Милојка Лешјанина
 Милоша Црњанског од Краља Милутина
 Мириловачки пут
 Мишарска
 Мокрањчева
 Моравска
 Надежде Петровић
 Наредника Милунке Савић
 Нишка
 Новоселска
 Норвешка
 Опленачка
 Паје Јовановића
 Партизанска
 Пећска
 Проте Матеје Ненадовића
 Радета Кончара
 Радета Николића Пикуле  од пруге до краја
 Радоја Домановића
 Рајка Лешјанина
 Рибничка
 Романијска
 Руђера Бошковића
 Савска
 Свете Петке
 Синђелићева до Ибарске улице у Рибници
 Скадарска
 Слатинска
 Сопоћанска
 Станоја Главаша
 Старине Новака
 Старог Вујадина
 Стевана Сремца
 Стојана Јовановића
 Студеничка
 Сувоборска
 Сутјеска од краља Милутина
 Таковска

 Теслина од пруге Параћин-Поповац до
Карађорђевог венца

 Тимочка
 Толстојева
 Уроша Предића
 Филипа Филиповића
 Француска
 Хајдук Вељка
 Хајдук Станка
 Цара Душана од Стефана Лазаревића
 Цара Уроша
 Царице Милице од семафора до ауто пута, са

прилазима
 Цвијићева
 Церска од Стефана Лазаревића
 Црничка
 Чегарска
 Чика Тасина од пруге
 Шавачка
 Шумадијска од пруге до границе ГП, са

прилазима

Потес јужно од Царице Милице до КО
Текија;

Пут Параћин-Ћуприја са прилазима  до КО
Ћуприја (Томе Живановића од пруге Параћин -
Поповац):

Туристичка насеља Грза и Сисевац.

Насеља:
 КО Главица до ПГР-е
 КО Текија у границама ПГР-е осим улица

Филипа Филиповића и Милоја Јоцића
 КО Стрижа
 ''Стришко насеље'', у границама ПГР-е са

прилазима
 ''Карађорђево брдо'' до границе ПГР-е,
 ''Лозица'' до границе ПГР-е
 ''Рибница'' до границе КО Стрижа и КО

Чепуре
 појас између улице Видовданске и

железничке пруге и појас између железничке
пруге и Синђелићеве до насеља Рибница

 ''7. јули''

ЧЕТВРТА ЗОНА

Сва села са територије Општине Параћин.
Подручја:

 Подручје у КО Параћин десно од ивице ауто-
пута до КО Ћуприја

 Подручје, североисточно и источно од  ПГР-е
до КО Ћуприја

 Подручје западно од железничке пруге
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 Београд-Ниш до границе КО Параћин и КО
Ћуприја

 Подручје са леве стране пута према Буљанци
до Велике Мораве

 Подручје КО Параћин западно од Велике
Мораве

Сви прилази ка путу Параћин-Ћуприја, од
границе ГП до КО Ћуприја.

ПРВА зона је најопремљенија зона у
општини Параћин, према критеријумима из става
1.овог члана.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.'' ,  и на интернет страни општине
Параћин .

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин.'' , а примењиваће  се од  1.јануара
2014.године.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН
Број: 015-1/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.6.ст. 5. до 7. и члана 7а став 2.
Закона о порезима на имовину (" Сл.гласник РС",бр.
26/01,45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 3.
Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину ( " Сл.гласник РС", број 47/13) и члана 32.
Статута Параћи (''Службени лист општине Параћин'',
број 13/2008,12/2012,13/2012),  Скупштина општине
Параћин , на седници одржаној дана  22.11.2013.
године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА

2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене

квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији општине Параћин.

Члан 2.
Констатује се да је на територији општине

Параћин одређено четри  зоне за утврђивање пореза
на имовину, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине
Параћин, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то : ПРВА зона, ДРУГА зона,
ТРЕЋА зона и  ЧЕТВРТА зона и да је ПРВА  зона
утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2014.годину на територији општине Параћин по
зонама износе:

Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.'',  и на интернет страни општине
Параћин .

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине Параћин''
а примењиваће се од 1. јануара 2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 436-11/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.7а и члана 38б Закона о
порезима на имовину  (''Службени гласник РС'',
бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12 УС и 47/13), и чл.36. Закона о
изменама  и допунама Закона о порезима на имовину
(''Сл.гласник РС'' бр.47/13) и чл.32. Статута општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.13/2008, 12/2012, 13/2012), Скупштина општине
Параћин, на седници одржаној дана 22.11.2013.
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године, донела је

О Д Л У К У
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за

утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту:
коефицијенти), које се налазе на територији општине
Параћин.

Члан 2.
На територији општине Параћин одрђено је

четири зоне за утврђивање пореза на имовину
Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне
за утврђивање пореза на имовину на територију
општине Параћин су утврђене: I зона, II зона, III зона
и IV зона и као и да је I зона – најопремљенија зона.
Коефицијенти на територији општине Параћин
износе:

1. 0,70 за непокретности у I зони  као
најопремљенијој зони

2. 0,55 за непокретности у II зони која је гранична
зона најопремљенијој зони на територији општине
Параћин

3. 0,25 за непокретности у зонама сеоских насеља

4. 0,20 за непокретности у зонама сеоских насеља

5. 0,45 за непокретности у осталим зонама у
јединици локалне самоуправе Параћин

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу

општине Параћин и на интернет страни општине
Параћин

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дна од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од 1. јануара 2014.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 436-12/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.5.став 3. Закона о порезима на
имовину (''Службени гласник РС'' бр.26/01, 45/02,
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-
УС и 47/13) и чл.32. Статута општине Параћин
(''Службени лист општине Параћин'', бр.13/2008,
12/2012, 13/2012), Скупштина општине Параћин, на
седници одржаној дана 22.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ

ПАРАЋИН ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ
НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА

ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ

КЊИГЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се стопа

амортизације за коју се умањује вредност
непокретности, осим земљишта, која чини основицу
за утврђивање пореза на имовину обвезника који не
води пословне књиге, на непокретностима, осим
земљишта које се налази на територији општине
Параћин.

Члан 2.
Стопа амортизације у општини Параћин,

износи 0,8% годишње, применом пропорционалне
методе, а највише до 40%, почев од истека сваке
календарске године у односу на годину у којој је
извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин'', и на интернет страни општине
Параћин.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од 1. јануара 2014.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 436-13/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл.6, 7, 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.
62/06, 47/2011 и 93/2012), чл.11. и 38б. Закона о
порезима на имовину (''Службени гласник РС''
бр.26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/2010,
24//2011, 78/2011, 57//2012-УС и 47/2013), чл.36.
Закона о изманама и допунама Закона о порезима на
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имовину (''Службени гласник РС'', бр.47/2013), и
чл.32. Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'', бр.13/08, 12/2012, 13/2012),
Скупштина општине Параћин, на седници одржаној
22.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се стопе пореза на

имовину (осим пореза на пренос апсолутних права и
пореза на наслеђе и поклоне) који је изворни приход
јединице локалне самоуправе.

Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:

1. на права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге 0,40%

2. на права на земљишту код обвезника који не води
пословне књиге 0,30%

3. на права непокретности пореског обвезника који
не води пословне књиге:

Члан 3.
Висина стопе пореза на имовину утврђена

овом Одлуком може се мењати једанпут годишње и
то уз поступак утврђивања буџета општине за
наредну годину.

Изузетно, висина стопе пореза на имовину
утврђена овом Одлуком може се изменити и у
случају доношења, односно измене Закона или
другог прописа којим се  уређују изворни приходи
јединице локалне самоуправе.

Обрачун и наплата пореза на имовину
вршиће се према зонама одређеним Одлуком о
одређивању зона и најопремљеније зоне на
територији општине Параћин.

Члан 4.
За све што није прописано овом Одлуком

примењују се одредбе Закона о порезу на имовину и
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да

важи Одлука о стопама пореза на имовину за 2013.
годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр.20/1012).

Члан 6.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин'', и на интернет страни општине
Параћин.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од 1. јануара 2014.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 436-14/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 36.  Закона о изменама и
допунама Закона о порезима на имовину ( " Сл.
Гласник РС", број 47/13 ) и члана 32. Статута
општине Параћи (''Службени лист општине
Параћин'', број 13/2008,12/2012,13/2012),  Скупштина
општине Параћин, на седници одржаној дана
22.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ
КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН

Члан 1.
Овом одлуком уводи се обавеза подношења

пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
на непокретности које се налазе на територији
општине Параћин.

Члан 2.
Обвезници пореза на имовину који не воде

пословне књиге, којима је пореска обавеза за
непокретност које се налазе на територији  општине
Параћин настала до 31.децембра 2013.године, дужни
су да од 1. јануара 2014. године до 31. марта 2014.
године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што
укључује и имовину за коју пореску пријаву нису
поднели и имовину за коју су поднели пореску
пријаву до 31. децембра 2013. године.

Обвезници пореза на имовину који не воде
пословне књиге, којима се уводи обавеза из става 1.
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овог члана, јесу:

1) физичко лице које остварује приходе од
самосталне делатности у складу са законом којим се
уређује опорезивање дохотка грађана ( у даљем
тексту: предузетник ) који порез на доходак грађана
на приходе од самосталне делатности плаћа на
паушално утврђен приход ;

2) друго лице које не води пословне књиге у складу
са прописима Републике Србије ;

3) предузетник који води пословне књиге –за
имовину која није евидентирана у његовим
пословним књигама.

Пореска пријава из става 1. овог члана
подноси се на Обрасцу ППИ-2- Пореска пријава за
утврђивање пореза на имовину.

Члан 3.
Лице из члана 2. став 2. ове одлуке које не

подносе пореску пријаву у скалу са чланом 2.ст.1. и
3. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном
казном у складу са законом којим се уређују порески
поступак и пореска администрација.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу

општине Параћин.'' ,  и на интернет страни општине
Параћин .

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин.'' , а примењује   се од  1.јануара
2014.године.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН
Број: 436-15/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр.119/2012) и
члана 32.Статута општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.13/08 ,12/12 и 13/12),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Параћин, на седници
одржаној 22.11.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗА
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА

ПЕРИОД
ОД 01.01.2014.  ДО  31.03.2016.  ГОДИНЕ

I
Даје се сагласност на П р о г р а м за

обезбеђивање јавног осветљења за период од
01.01.2014.  до  31.03.2016.  године коју је донео
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине
Параћин  на седници одржаној 19.11.2013.године.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 352-52/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3.
тачка 4. и став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС''
бр.72/09, 52/2011 и 55/13) и члана 32. Статута
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12 и
13/12), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 22.11.2013.године донела је

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

одбора Машинско-електротехничке школе у
Параћину

I
Разрешавају се функције члана Школског

одбора Машинско – електротехничке школе у
Параћину:
- Момчило Томић, представник запослених, због
престанка основа по коме је именован
- Ненад Ђокић, представник родитеља због
престанка основа по коме је именован

II
Именују се два члана Школског одбора

Машинско- електротехничке школе у Параћину:
-Данијела Ђокић, наставник енглеског језика,
представник запослених
-Горан Марковић, представник родитеља
Мандат именованих траје до истека мандата
Школског одбора Машинско – електротехничке
школе у Параћину.

III
Ово Решење је коначно и објављује се у

''Службеном листу општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-232/2013-01-II од 22.11.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3.
тачка 4. и став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС''
бр.72/09, 52/2011 и 55/13) и члана 32. Статута
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12 и
13/12), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 22.11.2013.године донела је

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

одбора Гимназије у Параћину

I
Разрешавају се  функције члана Школског

одбора Гимназије у Параћину:
- Драган Радић  из Параћина
- Катарина Стојковић из Параћина, представници
родитеља, због престанка основа по коме су
именовани.

II
Именују се за чланове Школског одбора

Гимназије у Параћину:
- Лидија Михајловић из Параћина
- Владимир Живанов из, представници родитеља
Мандат именованих траје до истека мандата
Школског одбора  Гимназије у Параћину.

III
Ово Решење је коначно и објављује се у

''Службеном листу општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-230/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3.
тачка 4. и став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС''
бр.72/09, 52/2011 и 55/13) и члана 32. Статута
(''Службени лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12 и
13/12), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН на
седници одржаној 22.11.2013.године донела је

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

одбора Економско-трговинске школе у Параћину

I
Разрешава се Maрина Ђурић   функције члана

Школског одбора Економско-трговинске школе у
Параћину, представник родитеља, због престанка
основа по коме је именована.

II
Именује се за члана Школског одбора

Економско-трговинске школе у Параћину
Горан Крстић, представник родитеља.

Мандат именованог траје до истека мандата
Школског одбора  Економско-трговинске школе у
Параћину.

III
Ово Решење је коначно и објављује се у

''Службеном листу општине Параћин''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-233/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На  основу  члана  35.  Закона  о
пољопривредном  земљишту  („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 32 Статута
општине Параћин („Службени лист општине
Параћин“, број 13/08,12/2012 и 13/2012) и члана 4
Одлуке о спровођењу комасације у делу катастарске
општине Доње Видово, општина Параћин,
Скупштина општине Параћин, на својој седници
одржаној дана 22.11.2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење комасације

у делу катастарске општине Доње Видово,
општина Параћин

Члан 1.
У  Комисију за  спровођење комасације у

делу  катастарске општине  Доње Видово, општина
Параћин именују се седам чланова и исто толико
заменика, а у складу са Програмом комасације дела
катастарске општине Доње Видово, општина
Параћин.

Члан 2.
У Комисију се именују следећа лица:

1. Душанка Арсић, судија – председник
Слађана Крвавац, судија, – заменик председника

2.     Драгана Богдановић, дипл. инж. пољ. – члан
Слађана Љутић, дипл. инж. пољ. –  заменик

3.    Славољуб Јовановић , инж. геод –  члан
Драгана Васић, инж. геод – заменик
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4.     Иван Костић, дипл. просторни планер – члан
Никола Бранковић, дипл. инж. арх. – заменик

5. Вељковић Ивица , представник учесника
комасације, - члан

Антић Синиша, представник учесника комасације
– заменик
6. Шљивић Драган, представник учесника
комасације – члан

Миленковић Саша, представник учесника
комасације – заменик
7.   Живковић Драган, представник учесника
комасације – члан

Миленковић Радиша, представник учесника
комасације – заменик

Председник и чланови комисије се именују на
период до завршетка поступка комасације на делу
катастарске општине Доње Видово, општина
Параћин.

Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је

да  у складу са  Законом о пољопривредном
земљишту и начелима комасације:
•   спроведе  поступак  комасације  земљишта  у  делу
катастарске  општина
Доње Видово, општина Параћин,
• обједињује рад свих органа и организација
које врше одређене послове у поступку комасације,
• образује поткомисије (за процену земљишта,
за утврђивање објеката и дугогодишњих засада),
• обавља и друге потребне послове у складу са
Законом о пољопривредном земљишту и Начелима
комасације.

Члан 4.
Стручне и административне послове

Комисије обављаће секретар и заменик секретара
Комисије. Секретар Комисије је Гога Гордана, дипл.
правник, а заменик секретара је Кристина Перић,
дипл. правник.

Члан 5.
Финансијско пословање Комисије водиће

Одељење за  финансије и  буџет Општинске управе
општине Параћин, а налогодавац за употребу и
исплату средстава за спровођење поступка
комасације је председник Комисије а у његовом
одсуству заменик председника Комисије.

Члан 6.
Трошкови рада Комисије, поткомисија и

других стручних тела и појединаца који врше
одређене послове у поступку комасације иду на терет
трошкова комасационог поступка.

Накнада за рад председника и чланова
комисије и других лица ангажованих на пословима
комасације, ближе је уређена посебним Правилником
о накнадама, на који сагласност даје Скупштина
општине Параћин.

Члан 7.
Ово решење објавити у „Службеном листу

општине Параћин““.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН,
Број: 02-237/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 36. став 1.   Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр.129/07), члана 32. и 36.Статута општине
Параћин(''Службени лист општине Параћин'',
бр.13/08 и 12/12) и члана 35. став 1. и 2. Пословника
Скупштине општине Параћин (''Службени лист
општине Параћин'' бр.11/12, 15/12, 3/2013 и 6/2013)
Скупштина општине Параћин, на седници, одржаној
22.11.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Савета за комуналне

делатности Скупштине општине Параћин

I
Разрешава се Владимир Ристић дипл.инж.из

Параћина дужности члана у  Савету за комуналне
делатности Скупштине општине Параћин.

II
Именује се Небојша Марјановић дипл.инж.

електротехнике из Буљана за члана Савета за
комуналне делатности Скупштине општине Параћин.

III
Ово решење објавити  у ''Службеном листу

општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-236/2013-01-II од 22.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (''Сл.
гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010,  101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 15.
Одлуке о буџету општине Параћин за 2013. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 18/2012,
6/2013, 10/2013 и 12/2013), Начелник општинске
управе доноси
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О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком  о буџету
општине Параћин за 2013. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр. 18/2012, 6/2013, 10/2013 и
12/2013), за извор финансирања 01  приходи из
буџета, мењају се следеће апропријације: раздео 3,
Општинска управа,  функционална класификација
912 основно образовање, економска класификација
463100  Текуће донације и трансфери осталим
нивоима власти, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2013. годину (извор финансирања
01) износи 72.782.024,00 динара, а у дели који се
односи на  главу 3.33  ОШ ''Бранко Крсмановић''
Доња Мутница, економска класификација 463100
текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти , трошак 423 услуге по уговору, износ
''1.734.428'' замењује се износом ''1.654.428'', а
трошак 425 текуће поправке и одржавање, износ
''600.000'' замењује се износом ''680.000''.

2. Одлуку доставити ОШ ''Бранко Крсмановић'' Доња
Мутница;  Начелници општинске управе; Одељењу
за финансије и буџет; Одељењу за јавне службе и
ЛЕР, Одељењу за општу управу и заједничке послове
и Управи за трезор.

3. Одлуку објавити у  ''Службеном  листу  општине
Параћин''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1169/2013-03 од 14.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Драган Митић, економиста, с.р.
________________________________

На основу чл. 59. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ бр.129/07), чл
61. Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’, бр.13/08, 12/12 и 13/12) и чл. 29
тачка 3. Одлуке о организацији општинске управе
(‘’Службени лист општине Параћин, бр.1/13),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на
седници одржаној 21.11.2013 године, разматрајући
Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе општине Параћин број:110-38/2013-03 од
21.11.2013.године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о

измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу

и систематизацији Општинске управе општине
Параћин број:110-38/2013-03 од 21.11.2013.године.

II
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 110-39/13-01-III од 21.11.2013. године

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

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.129/07),
члана 44. Статута општине Параћин (,,Службени
лист општине Параћин'' бр.13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 29.став 2.Одлуке о обављању комуналне
делатности на сакупљању, транспорту и депоновању
чврстог комуналног отпада са територије општине
Параћин (''Службени лист општине Параћин''
бр.3/2011), Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
именовању Комисије за израду предлога Плана

постављања судова за изношење чврстог
комуналног отпада на територији  општине

Параћин

I
Формира се Комисија  за израду Плана

постављања судова за изношење чврстог комуналног
отпада на територији општинe Параћин у саставу:
 председник:
1. Снежана Јаћимовић дип.простор.планер у
Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове,
чланови:
2. Томислав Шалетић, директор Јавног комуналног
предузећа ''Параћин''
3. Иван Ружић шеф Одсека за заштиту животне
средине у Општинској управи
4. Стојан Столић, комунални инспектор
5. Душан Илић, саобраћајни инжењер, ЈП Дирекција
за изградњу

II
Комисија је надлежна да сачини предлог

Плана постављања судова за изношење чврстог
комуналног отпада на територији градских месних
заједница у општини Параћин и то: Врапчане, Бранко
Крсмановић 7. јули, 4. јули, Центар, IX Конгрес,
Глождак и Данково и у туристичким насељима Грза
и Сисевац, као и на територији сеоских месних
заједница у општини Параћин и то: Бошњане,
Буљане, Бусиловац, Главица, Голубовац, Горње
Видово, Горња Мутница, Доње Видово, Давидовац,
Доња Мутница, Дреновац, Забрега, Извор,
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Крежбинац, Клачевица, Лебина, Лешје, Мириловац,
Поповац, Плана, Поточац, Рашевица, Ратаре,
Сикирица, Сињи Вир, Стубица, Стрижа, Својново,
Трешњевица, Текија, Чепуре, Шавац и Шалудовац и
достави Одељењу за урбанизам и имовинско правне
послове, као надлежном органу за доношење  Плана
постављања судова за изношење чврстог комуналног
отпада на територији општине Параћин.

План постављања судова садржи нарочито:
број, врсту, место за постављање судова која морају
бити уређена и обележена (графички приказ), и
техничке услове за постављање посуда на јавним
површинама  и др.

III
Ставља се ван снаге Решење о именовању

Комисије за израду предлога Плана постављања
судова за изношење чврстог комуналног отпада на
територији  градских месних заједница и
туристичких насеља у општини Параћин, број 404-
811/2011-01-I од 20.04.2011.године и Решење о
именовању Комисије за израду предлога Плана
постављања судова за изношење чврстог комуналног
отпада на територији  сеоских месних заједница у
општини Параћин, број  404-812/2011-01-I од
20.04.2011.године.

IV
Решење се објављује у ''Службеном листу

општине Параћин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 02-228/2013-01-I од 05.11.2013. године

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

________________________________

На основу чл. 44. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 129/07), чл. 44.
Статута општине Параћин (‘’Службени лист
општине Параћин’’ бр.13/08), чл. 6. и чл. 17. Одлуке
о буџету општине Параћин за 2013. годину
(''Службени лист општине Параћин'', бр. 18/2012,
6/2013, 10/2013 и 12/2013), и захтева Савета МЗ
''Центар'', бр. 59/2013 , од 05.11. 2013. године,
Председник општине Параћин, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о одобравању средстава

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Параћин за 2013. годину, Раздео 3
Општинска управа, глава 3.2. Месне заједнице,
функција 620 развој заједнице, економска
класификација 425000 Текуће поправке и одржавање,
одобравају се Месној заједници ''Центар''
Параћин средстава у износу од 130.000,00 динара за
следеће намене: замена дела прозора на објекту МЗ.

2. О реализацији овог решења стараће се Општинска
управа  општине Параћин - Одељење за финансије и
буџет.

3. Решење доставити Савету МЗ ''Центар'' Параћин;
Одељењу за финансије и буџет; Одељењу за јавне
службе и ЛЕР и Одељењу за општу управу и
заједничке послове.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE ПАРАЋИН
Број: 400-1147/2013-01-I од 12.11.2013. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/13), Председник
општине  Параћин, донео јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Крежбинац'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Крежбинац''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 29.10.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1143/13-01-I од 01.11.2013. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
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бр.18/2012 и 6/2013), Председник општине  Параћин,
донео јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Забрега'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Забрега''  за 2013. годину, који је донео
Савет ове месне заједнице на седници одржаној
30.10.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1148/13-01-I од 07.11.2013. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/2013), Председник
општине  Параћин, донео јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe ''Доња
Мутница'' за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Доња Мутница''  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 13.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1174/13-01-I од 15.11.2013. године

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

На основу члана 44. и 75. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гл.РС’’ бр.129/07) и члана 44. и
81.став 2. Статута општине Параћин (‘’Службени
лист општине Параћин’’, број 13/08, 12/12 и 13/12) и
члана 6. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (‘’Службени лист општине Параћин’’
бр.18/2012 и 6/2013), Председник општине  Параћин,
донео јe

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

плана прихода и расхода Месне заједницe
''Центар''Параћин  за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену

Финансијског плана прихода и расхода Meсне
заједнице  ''Центар'' Параћин  за 2013. годину, који је
донео Савет ове месне заједнице на седници
одржаној 18.11.2013. године.

II
Ово решење објавити у ‘’Службеном листу

општине Параћин’’.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1198/13-01-I од 21.11.2013. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/2013), као и
Предлога Начелника општинске управе бр.400-
1145/2013-03 од 05. 11. 2013. 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 2013. годину (''Службени лист
општине Параћин'', бр.18/2012), Раздео 3.1 –
Општинска управа, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499000 – Средства резерве
– текућа резерва, одобравају се Месним
заједницама - Доња Мутница, средства у укупном
износу од 89.600,00 динара на име: - сече 4 стабала,
по налогу комуналног инспектора, на јавној
површини у МЗ, која се суше и склона су паду па
тако представљају опасност по живот и здравље
људи.
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2.  Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на апропријацију утврђену у оквиру раздела 3 –
Општинска управа,   глава 3.2 Месне заједнице,
функција 160 – опште јавне услуге које нису
некласиф. на другом месту, економска
класификација 424000  Специјализоване услуге, тако
да укупан план средстава ове апропријације за 2013.
годину  износи 219.600,00 динара.

3. Додатна средства ове апропријације из тачке 2.
овог решења распоређују се Општинској управи –
Месној заједници – Доња Мутница, Параћин, а за
намене из тачке 1. овог Решења.

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1138/2013-01-I од 06.11.2013. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/2013), као и
Предлога Начелника општинске управе бр.400-
1194/2013-03 од 20. 11. 2013. 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 2013. годину, Раздео 3.1 –
Општинска управа, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499000 – Средства резерве
– текућа резерва, одобравају се Месној заједници –
''Врапчане'' Параћин, средства у укупном износу
од 120.000,00 динара на име: - извођења грађевинско-
занатских радова на објекту МЗ (малтерисање,
замена кровног покривача, постављање олука и
солбонака).

2.  Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на апропријацију утврђену у оквиру раздела 3 –
Општинска управа,   глава 3.2 Месне заједнице,
функција 160 – опште јавне услуге које нису
некласиф. на другом месту, економска
класификација 425000  Текуће поправке и

одржавање, тако да укупан план средстава ове
апропријације за 2013. годину  износи 2.120.000,00
динара.

3. Додатна средства ове апропријације из тачке 2.
овог решења распоређују се Општинској управи –
Месној заједници – ''Врапчане'' Параћин, а за
намене из тачке 1. овог Решења.

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1186/2013-01-I од 20.11.2013. године

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

На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и
члана 13. Одлуке о буџету општине Параћин за 2013.
годину (''Службени лист општине Параћин'',
бр.18/2012, 6/2013, 10/2013 и 12/2013), као и
Предлога Начелника општинске управе бр.400-
1210/2013-03 од 21. 11. 2013. 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 2013. годину, Раздео 3, глава 3.1
– Општинска управа, функција 130 – Опште услуге,
економска класификација 499000 – Средства резерве
– текућа резерва, одобравају се Општинској управи
– ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, средства у
укупном износу од 100.000,00 динара на име: -
трошкова такмичења ученика до краја текуће године.

2.   Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
на апропријације утврђене у оквиру раздела 3 –
Општинска управа, глава 3.3 Основно образовање,
функција 912 – основно образовање, економска
класификација 463100  Текуће донације и трансфери
осталим нивоима власти, тако да укупан план
средстава ове апропријације за 2013. годину (извор
финансирања 01) износи 72.882.024,00 динара
(трошак 472 накнада за соц. заштиту из буџета
2.559.000,00 динара), а у делу који се односи на ОШ
''Ђура Јакшић'' Параћин, апропријација за
економску класификацију 463100  Текуће донације и
трансфери осталим нивоима власти, износи
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7.988.856.000,00 динара (трошак 472 такмичење
ученика 350.000,00 динара).

3. Додатна средства ове апропријације из тачке 2.
овог решења распоређују се Општинској управи –
ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин, за намене из тачке
1. овог Решења.

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-1197/2013-01-I од 21.11.2013. године

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