
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 12.март  Година 2009. – Број 4  
 
  
На основу члана 74. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 
107. Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници 
одржаној дана 11.03.2009.године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СВИЛАЈНАЦ 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком уређује се 
образовање, подручје за које се 
образују и укидању месних 
заједница као облика месних 
самоуправа, послови које врше, 
органи и поступак избора, 
организација и рад органа, начин 
одлучивања, као и друга која су од 
значаја за рад месних заједница на 
територији општине Свилајнац. 
 

 
 
 

Члан 2. 
 
 Месне заједнице се образују 
ради задовољавања потреба и 
интереса локалног становништва у 
насељеним местима општине 
Свилајнац. 
 Месна заједнице су основане 
за свако насељено место и 
обухватају подручја: 

1. Месна заједница Свилајнац, 
која обухвата град Свилајнац 

2. Месна заједница Кушиљево, 
која обухвата насељено место 
Кушиљево 

3. Месна заједница Бобово, која 
обухвата насељено место 
Бобово 

4. Месна заједница Црквенац, 
која обухвата насељено место 
Црквенац 

5. Месна заједница Грабовац, 
која обухвата насељено место 
Грабовац 

6. Месна заједница Дубље, која 
обухвата насељено место 
Дубље 

7. Месна заједница Тропоње, 
која обухвата насељено место 
Тропоње 

8. Месна заједница Гложане, 
која обухвата насељено место 
Гложане 

9. Месна заједница Војска, која 
обухвата насељено место 
Војска 
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10. Месна заједница Суботица, 

која обухвата насељено место 
Суботица 

11. Месна заједница Седларе, 
која обухвата насељено место 
Седларе 

12. Месна заједница Луковица, 
која обухвата насељено место 
Луковица 

13. Месна заједница Роанда, која 
обухвата насељено место 
Роанда 

14. Месна заједница Дубница, 
која обухвата насељено место 
Дубница 

15. Месна заједница Радошин, 
која обухвата насељено место 
Радошин 

16. Месна заједница Роћевац, 
која обухвата насељено место 
Роћевац 

17. Месна заједница Купиновац, 
која обухвата насељено место 
Купиновац 

18. Месна заједница Проштинац, 
која обухвата насељено место 
Проштинац 

19. Месна заједница Ђуринац, 
која обухвата насељено место 
Ђуринац 

20. Месна заједница Врлане, која 
обухвата насељено место 
Врлане 

21. Месна заједница Мачевац, 
која обухвата насељено место 
Мачевац 

22. Месна заједница Бресје, која 
обухвата насељено место 
Бресје. 

 
 
II ОСНИВАЊЕ, УКИДАЊЕ И 

ПРОМЕНА ПОДРУЧЈА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 3. 

 
 Месна заједница се образује 
за одређено подручје (насеље, део 
насеља, више насељених места) 

ради задовољавања потреба и 
интереса локалног становништва.  
 Месна заједница може се 
основати и за два или више села. 
 Ако се месна заједница 
оснива за два или више села, у 
сваком селу се сходно Статуту 
месне заједнице, могу основати 
месни одбори. 
 Месни одбори немају својство 
правног лица. 
  
  

Члан 4. 
 

 О оснивању нових месних 
заједница, промени подручја и 
укидању постојећих месних 
заједница одлучује Скупштина 
општине, већином гласова од 
укупног броја одборника.  
 Предлог за оснивање нове 
месне заједнице, промену подручја 
и укидање постојеће месне 
заједнице могу поднети: председник 
општине, најмање 1/4 одборника, 
Савет месне заједнице или грађани 
са пребивалиштем на територији на 
коју се предлог односи, путем 
грађанске иницијативе. 
 

Члан 5. 
 

 Скупштина општине дужна је 
да пре доношења одлуке о 
оснивању нове месне заједнице, 
промени подручја и укидању 
постојеће месне заједнице прибави 
мишљење грађана са дела 
територије општине на који се 
предлог односи. 
 Мишљење грађана из 
претходног става, прибавља се 
путем непосредног изјашњавања 
грађана, који се спроводи на 
подручју за који се предлог односи.
  
 Скупштина општине дужна је 
да пре доношења одлуке о промени 
подручја, односно укидању месне 
заједнице прибави и мишљење 



3   Број 4 – Свилајнац 12. март 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Савета месне заједнице на који се 
предлог односи. 

 
Члан 6. 

 
 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и 
дужности утврђених Статутом 
општине Свилајнац и овом Одлуком. 
 Месна заједница има свој 
печат чији се облик и садржина 
уређују Статутом месне заједнице. 
 

Члан 7. 
 
 Месна заједница има своју 
имовину коју могу чинити:покретне и 
непокретне ствари, новчана 
средства, као и права и обавезе. 
 Савети месне заједнице су 
дужни да имовином из става 1.овог 
члана располажу у складу са 
законом, овом Одлуком и Статутом 
месне заједнице. 
 

Члан 8. 
 
 Месне заједнице могу да 
остварују непосредну међусобну 
сарадњу, сарадњу са општином и 
њеним органима, предузећима и 
другим организацијама, установама 
и удружењима грађана, ради 
остваривања својих програма 
развоја, задовољавања одређених 
потреба од заједничког интереса и 
решавања других питања од значаја 
за рад месних заједница. 
 
 

Члан 9. 
 
 Месна заједница може имати 
свој празник. 
 Празник месне заједнице 
утврђује се Статутом месне 
заједнице. 
 
 

 
 

 
III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 10. 

  
 Грађани у месној заједници 
своје потребе и интересе 
задовољавају и остварују: 

1. у области просторног и 
урбанистичког планирања и 
уређења месне заједнице, 

2. у изградњи и одржавању 
комуналних објеката, путева, 
улица, паркова, гробља, 
снабдевање струјом, водом и 
осталим комуналним 
питањима и у том циљу 
остварују сарадњу са јавним 
предузећима, 

3. у сарадњи са органима 
општине на стварању услова 
за рад предшколских 
установа, основних школа и 
допунских облика образовања 
деце, стварање услова за 
социјално збрињавање старих 
лица и деце (помоћ и 
сарадња са хранитељским 
породицама), 

4. у учешћу у обезбеђивању 
просторних, финансијских и 
организационих услова за 
спорт и рекреацију, 

5. у сарадњи са здравственим и 
ветеринарским установама и 
организацијама на стварању 
услова за здравствену и 
ветеринарску заштиту, 

6. у организацији разних облика 
хуманитарне помоћи на свом 
подручју, 

7. у заштити од елементарних 
непогода и организује 
отклањање или ублажавање 
последица, 

8. у образовању мировног већа и 
комисије за процену штете, 

9. у прикупљању и достављању 
надлежним републичким и 
општинским органима, јавним 
предузећима и установама 
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представке и притужбе на 
њихов рад, као и иницијативе 
и предлоге грађана за 
решавање питања од њиховог 
заједничког интереса, 

10. у сарадњи са удружењима 
грађана и невладиним 
организацијама о питањима 
која су од интереса за грађане 
месне заједнице, 

11. у увођењу и реализацији 
самодоприноса, 

12. у сарадњи са органима 
општине, државним органима, 
јавним предузећима и 
установама, 

13. у вршењу послова које јој 
повери општина, 

14. у обављању и других послова 
утврђених Статутом месне 
заједнице и овом Одлуком. 

 
 

Члан 11. 
 
 Рад органа месне заједнице је 
јаван. 
 Јавност рада и обавештавање 
грађана, нарочито, се обезбеђује: 

1. Обавезним јавним 
расправама: о предлогу 
финансијског плана месне 
заједнице, о завршном рачуну 
месне заједнице, о годишњим 
извештајима о раду месне 
заједнице, у другим 
приликама када о томе одлуче 
органи општине или месне 
заједнице, 

2. Истицањем на огласној табли 
односно огласном простору: 
дневног реда и материјала за 
седницу Савета месне 
заједнице, предлога одлука 
месне заједнице, усвојених 
одлука и других аката, 
обавештавањем грађана о 
седницама Савета месне 
заједнице, о зборовима 
грађана и другим скуповима и 
то најмање 8 дана пре 

њиховог најављеног 
одржавања, 

3. Правом грађана да, у складу 
са статутом месне заједнице, 
остварују увид у записнике и 
акте Савета месне заједнице 
и да присуствују седницама 
Савета месне заједнице, 

 
 У месним заједницама 
основаним за више села, Савет 
месне заједнице је дужан да 
обезбеди постављање огласне 
табле односно да обезбеди огласни 
простор за истицање обавештења у 
сваком од села. 
 

 
 
 

Члан 12. 
 
 Месна заједница има свој 
Статут који мора бити у сагласности 
са Статутом општине Свилајнац и 
овом Одлуком. 
 Статут месне заједнице 
доноси Савет месне заједнице, 
већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 
 Статутом месне заједнице 
утврђује се поступак избора и начин 
рада органа, надлежност, начин 
одлучивања, као и друга питања која 
су од значаја за рад месне 
заједнице. 
 Статут месне заједнице се 
објављује истицањем на огласној 
табли месне заједнице. 
 Акти месне заједнице морају 
бити у сагласности са законом, 
Статутом општине и овом Одлуком. 
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IV ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
 

Члан 13. 
 

 
 Грађани месне заједнице у 
вршењу послова од заједничког 
интереса одлучују: 

- на збору грађана, 
- референдумом, 
- грађанском иницијативом, 
- давањем писмене изјаве, 
- преко изабраних 

представника у органима 
месне заједнице, у складу са 
законом, Статутом и овом 
Одлуком. 

 Облик и начин одлучивања о 
појединим питањима од интереса 
за грађане у месним 
заједницама, утврђује се 
Статутом месне заједнице. 

 
 

V САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 14. 
 

 У месној заједници се 
образује Савет месне заједнице. 
 
 Савет месне заједнице је 
представничко тело грађана месне 
заједнице које обавља следеће 
послове и задатке: 
 

1. Доноси Статут месне 
заједнице, 

2. Доноси програм рада и 
финансијски план, 

3. Подноси извештај о раду и 
завршни рачун месне 
заједнице, 

4. Одлучује о начину коришћења 
и управљања 
непокретностима на којима 
има право својине, 

5. Покреће иницијативу за 
увођење самодоприноса, 

6. Врши надзор над 
спровођењем програма 
реализације уведеног 
самодоприноса, 

7. Покреће иницијативу за 
доношење нових или измену 
постојећих прописа општине, 

8. Сарађује са удружењима 
грађана и невладиним 
организацијама у питањима 
која су од интереса за грађане 
месне заједнице, 

9. Стара се о спровођењу 
референдума који се 
расписује на територији 
општине, за делове општине, 
месну заједницу или делове 
месне заједнице, 

10. Именује свог представника на 
свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана, 

11. Усваја годишњи извештај о 
раду месне заједнице, 

12. Образује комисије, мировна 
већа, одборе и друга радна 
тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у 
складу са законом и овом 
одлуком, 

13. Утврђује престанак мандата 
члану Савета месне заједнице 
који је опозван и покреће 
иницијативу за избор новог 
члана Савета, 

14. Доноси Пословник о раду, 
15. Врши и друге послове 

утврђене овом Одлуком и 
Статутом месне заједнице. 

 
Члан 15. 

 
 Савет месне заједнице има од 
7 до 17 чланова. 
 Број чланова Савета утврђује 
се Статутом месне заједнице. 
 Члан Савета месне заједнице 
мора имати пребивалиште на 
подручју те месне заједнице. 
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 Мандат чланова Савета траје 
4 године, односно до избора новог 
Савета месне заједнице.  
 
 

Члан 16. 
 
 Савет месне заједнице има 
председника и заменика 
председника који се бирају из 
састава Савета месне заједнице. 
 За председника и заменика 
председника Савета месне 
заједнице изабрани су чланови 
Савета који добију највећи број 
гласова. 
 Председник и заменик 
председника бирају се на првој 
седници Савета месне заједнице, 
већином гласова од укупног броја 
чланова Савета. 
 Председник Савета 
представља и заступа месну 
заједницу. 
   
  

Члан 17. 
 
 Месна заједница има 
секретара месне заједнице. 
 Секретар месне заједнице је 
истовремено и шеф месне 
канцеларије, и обавља стручне, 
административне, техничке, 
финансијске и друге послове у 
складу са законом, Статутом месне 
заједнице и овом Одлуком. 
 

Члан 18. 
 
 Чланове Савета месне 
заједнице бирају пунолетни грађани 
са правом гласа који имају 
пребивалиште на подручју месне 
заједнице. 
 
 
 
 

 

VI ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК 
МАНДАТА 

 
Члан 19. 

 
 Изборе за Савет месне 
заједнице расписује председник 
општине, најмање 30 дана пре 
истека мандата чланова Савета 
месне заједнице. 
 Одлуком председника 
општине одређује се датум 
одржавања збора за избор чланова 
Савета месне заједнице. 
 Избори за Савет месне 
заједнице могу се расписати пре 
истека мандата Савета месне 
заједнице, на предлог најмање 10% 
грађана месне заједнице, Савета 
месне заједнице и на иницијативу 
председника општине, када за то 
има потребе. 
 По својој иницијативи 
председник општине расписује 
превремене изборе за чланове 
Савета месне заједнице када се за 
то стекне један од услова и то: 

- нефункционисање Савета 
месне заједнице, односно не 
одржавање састанака Савета 
месне заједнице у периоду 
дужим од три месеца, 

- недоношење програма рада и 
финансијског плана за текућу 
годину 

- неподношење извештаја о 
раду и финансијском 
пословању месне заједнице, 
збору грађана једном 
годишње 

- недоношење Статута месне 
заједнице у складу са 
Одлуком о месним 
заједницама у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 Избори за Савет месне 
заједнице спроводе се према 
одредбама ове Одлуке, Статута 
месне заједнице и Одлуке о 
расписивању избора. 
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Члан 20. 
 
 Чланови Савета месне 
заједнице бирају се непосредним, 
јавним гласањем, на збору грађана. 
 Сваки грађанин са 
пребивалиштем на подручју месне 
заједнице који је навршио 18 година 
живота има право да бира и да буде 
биран у Савет месне заједнице. 
 

Члан 21. 
 
 Питања у вези са избором 
чланова Савета месне заједнице, а 
пре свега питања потребног броја 
грађана за пуноважно одлучивање 
на зборовима месне заједнице за 
спровођење избора, поступак 
кандидовања за чланове Савета, 
поступак избора, органи за 
спровођење избора и остала питања 
у вези са изборима Савета месних 
заједница, биће одређени Статутом 
месних заједница. 
 

Члан 22. 
 
 Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива 
председник Савета месне заједнице 
у претходном сазиву и то у року од 8 
дана од дана утврђивања 
коначности резултата избора. 
 Ако председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву не 
сазове конститутивну седницу у року 
из става 1. овог члана, 
конститутивна седница Савета 
месне заједнице може се сазвати и 
на позив најмање 1/3 новоизабраних 
чланова. 
 Конститутивном седницом 
председава најстарији члан Савета 
месне заједнице.  
 Конститутивна седница се 
може одржати ако присуствује 
већина од укупног броја чланова 
Савета месне заједнице.  

 На конститутивној седници 
Савета месне заједнице, из реда 
чланова Савета бирају се 
председник и заменик председника 
Савета месне заједнице. 
 Председник Савета месне 
заједнице из претходног сазива 
дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа 
имовине са свим правима и 
обавезама и задужењима месне 
заједнице на дан примопредаје. 
 
 

Члан 23. 
 
 Чланство у Савету месне 
заједнице престаје оставком или 
опозивом, због безусловне осуде на 
казну затвора, због потпуног или 
делимичног губљења пословне 
способности, због губљења 
држављанства Републике Србије 
или промене пребивалишта ван 
подручја месне заједнице, као и у 
случају смрти. 
 
 

Члан 24. 
 
 Члан Савета месне заједнице 
може бити опозван из следећих 
разлога: 

- ако у дужем временском 
периоду не обавља дужност 
члана Савета месне 
заједнице 

- ако својим понашањем 
ремети рад Савета 

- ако не поштује одлуке и акте 
месне заједнице и њених 
органа 

- ако не ради на спровођењу 
програма развоја и планова 
месне заједнице. 
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Члан 25. 

 
 Опозив једног или више 
чланова Савета може предложити: 

- Збор грађана, на предлог 
најмање 5% грађана са 
пребивалиштем на подручју у 
коме је изабран члан Савета 
месне заједнице, 

- Савет месне заједнице. 
 

Члан 26. 
 
 Предлог за опозив једног или 
више чланова Савета доставља се 
председнику општине. 
 Опозив једног или више 
чланова Савета, спроводи се 
непосредним, тајним гласањем, на 
збору грађана. 
 По коначности опозива једног 
или више чланова Савета, изборе за 
нове чланове Савета месне 
заједнице расписује председник 
општине у року од најмање 30 дана, 
у складу са овом Одлуком и 
Статутом месне заједнице.  
 Члан Савета који се бира 
уместо опозваног члана мора бити 
са подручја месне заједнице члана 
коме је престао мандат, у складу са 
територијалним принципом. 
 
 
V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА 

ТЕЛА 
 

Члан 27. 
 
 Савет месне заједнице може 
да образује стална или повремена 
радна тела: комисије и мировна 
већа, а у циљу припреме, 
разматрања и решавања питања из 
надлежности месне заједнице. 
 Статутом месне заједнице 
утврђује се број и структура 
чланова, надлежност, мандат, као и 
друга питања од значаја за њихов 
рад. 
 

 
 
 

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 28. 

 
 Средства за рад месне 
заједнице обезбеђују се из: 
 

1. средстава обезбеђених у 
буџету општине; 

2. средстава која грађани 
обезбеђују самодоприносом; 

3. донација, поклона и других 
законом дозвољених начина; 

4. прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу; 

5. закупа на средствима на 
којима месна заједница има 
право својине. 

 Месна заједница користи 
средства у складу са финансијским 
планом, на који сагласност даје 
надлежни орган општине. 
  
 

Члан 29. 
 
 Општина у буџету обезбеђује 
средства за текуће и инвестиционо 
одржавање пословног простора у 
којој се обављају послови месне 
заједнице и канцеларије Општинске 
управе (месне канцеларије). 
 
 

Члан 30. 
 
 На захтев надлежног органа 
општине Савет месне заједнице је 
дужан да достави захтев за 
обезбеђење финансијских 
средстава за наредну годину у 
роковима које одреди општински 
орган управе. 
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Члан 31. 

 
 Средства месне заједнице 
распоређују се финансијским 
планом, а коначан обрачун ових 
средстава врши се завршним 
рачуном у складу са законом. 
 

Члан 32. 
 
 Савет месне заједнице је 
дужан да на захтев надлежног 
органа општине поднесе извештај о 
свом раду и реализацији програма 
за прошлу годину и финансијском 
пословању.  
 Контролу материјално-
финансијског пословања месне 
заједнице врше законом одређени 
органи, као и буџетска инспекција 
општине. 
 

 
 
 

VII КАНЦЕЛАРИЈА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ (МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ) 

 
 

Члан 33. 
 
 За обављање одређених 
послова из надлежности Општинске 
управе у месним заједницама се 
може организовати канцеларија 
Општинске управе (месна 
канцеларија) као организациони део 
Општинске управе, преко које 
грађани једне или више месних 
заједница могу остваривати 
одређена права. 
 Послови месне канцеларије и 
начин њиховог вршења одређени су 
Одлуком о организацији Општинске 
управе општине Свилајнац. 

 
 
 
 
 
 

VIII ЗБОР ГРАЂАНА 
 

Члан 34. 
 
 
 Збор грађана расправља и 
даје предлоге: 

- о програму којим се утврђују 
извори и начин обезбеђивања 
укупних финансијских 
средстава за реализацију 
пројеката који су предмет 
одлуке о самодоприносу; 

- о извештају о раду Савета 
месне заједнице и завршни 
рачун месне заједнице, 

- разматра предлоге 
урбанистичких планова чија 
се примена односе на 
подручје месне заједнице, 

- о питањима из делокруга рада 
Скупштине општине за који се 
тражи расправа на зборовима 
грађана, 

- о опозиву једног или више 
чланова Савета месне 
заједнице, 

- о другим питањима из 
непосредног и заједничког 
интереса за грађане месне 
заједнице. 

 
 

Члан 35. 
 
 Збор грађана се сазива за 
насељено место или део насељеног 
места, који може бити:заселак, 
улица, део градског насеља, 
подручје месне заједнице. 
 Збор грађана сазива 
председник општине, председник 
Скупштине општине, Савет месне 
заједнице, најмање 50 грађана са 
пребивалиштем на подручју за које 
се збор сазива, најмање 1/4 
одборника, најмање 8 дана пре 
одржавања збора. 
 Предлог за сазивање збора 
може упутити орган општине 
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надлежан за одлучивање о питању 
које се разматра на збору. 
 
 

Члан 36. 
 
 
 Грађани се о одржавању 
збора обавештавају истицањем акта 
о сазивању збора на огласној табли, 
преко средстава информисања или 
на други уобичајени начин. 
 Сазивач је обавезан да 
обавести Општинску управу о 
одржавању збора.  
 Ако председник Савета месне 
заједнице не сазове збор грађана, 
збор грађана може сазвати и 
заменик председника Савета. 
 Ако председник или заменик 
председника Савета месне 
заједнице не сазове збор грађана, 
збор грађана може сазвати било који 
члан Савета месне заједнице. 

 
Члан 37. 

 
 

 Збор грађана разматра 
предлоге и заузима ставове о њима 
ако му присуствује 5% бирача према 
последњем званичном објављеном 
решењу о закључењу бирачког 
списка за избор одборника 
Скупштине општине, са подручја за 
које је збор сазван. 
 Право учешћа у разматрању 
питања, покретању иницијатива и 
предлагању појединих решења 
имају сви пунолетни грађани 
општине.  Одлуке на збору 
грађана доносе се већином 
присутних грађана са правом 
одлучивања. 
 Органи и службе општине 
дужни су да у року од 60 дана од 
дана одржавања збора грађана, 
размотре захтеве и предлоге 
грађана, заузму став о њима, 
односно донесу одговарајућу одлуку 
или меру и о томе обавесте грађане. 

 
Члан 38. 

 
 Општинска управа дужна је да 
пружи стручну помоћ грађанима 
приликом формулисања предлога, 
односно захтева збора грађана, а 
пре њиховог упућивања надлежним 
органима општине, као и помоћ у 
сазивању, припремању и одржавању 
збора грађана.  
  
 

Члан 39. 
 
 О раду збора води се 
записник који садржи:место и време 
одржавања, број присутних грађана, 
усвојени дневни ред, кратак опис 
рада збора, предлоге грађана и 
закључке који су донети на збору. 
 
 

IX РЕФЕРЕНДУМ 
 

Члан 40. 
 

 Одлуку о расписивању 
референдума доноси Скупштина 
општине. 
 Скупштина општине је дужна 
да распише референдум на делу 
територије општине о питању које се 
односи на потребе односно 
интересе становништва тог дела 
територије, ако је листа потписника 
захтева за расписивање 
референдума састављена у складу 
са законом и ако је исту потписало 
најмање 10% бирача према 
последњем званично објављеном 
решењу о закључењу бирачког 
списка за избор одборника 
Скупштине општине са дела 
територије општине за коју се тражи 
расписивање референдума.  
 Одлуку о увођењу 
самодоприноса грађани доносе 
референдумом у складу са 
прописима којима је уређен поступак 
непосредног изјашњавања грађана. 
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 Расписивање и спровођење 
референдума ближе се одређује 
Статутом месне заједнице. 
 Одлука путем референдума 
донета је ако се за њу изјаснила 
већина грађана која је гласала, под 
условом да је гласало више од 
половине укупног броја грађана. 
 

 
 
 
 

 X ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА 
 

Члан 41. 
 
 Грађани путем грађанске 
иницијативе предлажу Скупштини 
општине доношење акта којим ће се 
уредити одређено питање из 
надлежности општине, промену 
статуса или других аката и 
расписивање референдума у складу 
са законом.  
 Грађанска иницијатива 
пуноважно је покренута ако је листа 
потписника грађанске иницијативе 
састављена у складу са законом и 
ако је исту потписало најмање 10% 
бирача са подручја месне заједнице, 
на којој се покреће иницијатива, а 
који су уписани у бирачки списак 
према последњем и званично 
објављеном решењу о закључењу 
бирачког списка за избор одборника 
Скупштине општине ако законом или 
статутом није другачије одређено.  
 О предлогу из става 1. овог 
члана, Скупштина општине дужна је 
да одржи расправу и да достави 
образложени одговор грађанима у 
року од 60 дана од дана добијања 
предлога. 
 Општинска управа има 
обавезу да пружи стручну помоћ 
грађана приликом формулисања 
предлога садржаног у грађанској 
иницијативи.  
 
  

 XI ДАВАЊЕ ПИСМЕНЕ 
ИЗЈАВЕ 

 
Члан 42. 

 
 Грађани у месној заједници 
се, давањем писмене изјаве, могу 
изјаснити о питањима од значаја за 
грађане месне заједнице. 
 

 
 
 

Члан 43. 
 
 Одлуку о изјашњавању 
грађана давањем писмене изјаве 
доноси Савет месне заједнице. 
 Одлука садржи:назив органа 
који је расписао писмено 
изјашњавање, рок за изјашњавање, 
о чему се врши изјашњавање и 
начин објављивања одлуке. 
 

Члан 44. 
 
 Писмено изјашњавање 
спроводи Комисија. 
 Комисију именује Савет месне 
заједнице. 
 Комисија се састоји од 
председника, четири члана и 
њихових заменика. 
 

Члан 45. 
 
 Одлука о којој се грађани 
писмено изјашњавају донета је ако 
се за њу изјасни већина грађана који 
имају бирачко право на територији 
месне заједнице. 

 
XII ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА 

ГРАЂАНА 
 

Члан 46. 
 
 Иницијативу за разматрање, 
односно решавање, одређених 
питања из оквира права и дужности 
месне заједнице може покренути 
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сваки грађанин сам или заједно са 
другима, чије је пребивалиште на 
подручју месне заједнице, у складу 
са законом, Статутом општине, 
Статутом месне заједнице и овом 
Одлуком. 
 Иницијатива се у писаном 
облику подноси Савету месне 
заједнице. 

 
Члан 47. 

 
 10% грађана месне заједнице 
имају право да поднесу петицију 
Савету месне заједнице којом траже 
да се: 

- покрене поступак за 
доношење или измену и 
допуну правног акта из 
надлежности месне 
заједнице, 

- преиспита рад органа месне 
заједнице, као и неправилан 
однос запослених у месној 
заједници. 

 Савет месне заједнице је 
дужан да поднету петицију размотри 
и да о заузетом ставу, у року од 30 
дана од дана подношења, обавести 
подносиоца петиције. 
 

XIII САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ САМОУПРАВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Члан 48. 
 
 Месна заједница може да 
остварује сарадњу у областима од 
заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији 
исте или друге општине. 
 Одлуку о сарадњи из става 1. 
овог члана доноси Савет месне 
заједнице. 

Члан 49. 
 
 
 Савет месне заједнице може 
сарађивати са невладиним 
организацијама, хуманитарним и 

другим организацијама, у интересу 
месне заједнице и њених грађана. 

 
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 
 

Члан 50. 
 

 Савети месних заједница 
изабрани у складу са прописима који 
су били на снази до ступања на 
снагу ове Одлуке, настављају са 
радом до истека мандата на који су 
изабрани. 
 
 

Члан 51. 
 
 Савети месних заједница 
дужни су да донесу нове Статуте у 
складу са одредбама ове Одлуке 
најкасније у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 52. 
 
  
 Ступањем на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлука о 
месним заједницама на територији 
општине Свилајнац ("Општински 
сл.гл.", број 2/01 и 28/04 ). 
 

Члан 53. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине 
Свилајнац". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-1, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                             
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
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На основу члана 67.Закона о 
планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", број 47/03 и 34/06), 
члана 41.Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", бр. 2/08) и 
Одлуке о грађевинском земљишту 
("Општински сл.гл.", број 10/04, 2/05, 
5/05, 2/06 и "Службени гласник 
Републике Србије" бр. 73/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној 11.03.2009.године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОДРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
Члан 1. 

 
У члану 2. Одлуке о 

одређивању грађевинског земљишта 
изван грађевинског подручја 
("Општински службени гласник", бр. 
2/06), после парцеле 2422/13, додају 
се и следеће парцеле: 2421, 2422/2, 
2422/4, 2422/5, 2422/6, 2422/7 (пут), 
и 2424. 
                         Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине 
Свилајнац". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-2, 
Дана:11.03.2009.године 

 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 
 
 
 

 
На основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", број 47/2003 и 34/2006), 
члана 9. Закона о стратешкој 
процени ("Службени гласник РС", 
број 135/2004) и члана 41. Статута 
општине Свилајнац (''Службени 
гласник општине Свилајнац'', број 
2/2008) уз претходно прибављено 
Мишљење Комисије за планове 
општине Свилајнац од 05.03.2009. 
године, Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 
дана 11.03.2009. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  
СА  ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ 
ПРИВРЕЂИВАЊА ВЕЛИКО  
ПОЉЕ У СВИЛАЈНАЦУ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Плана 
генералне  регулације са  
елементима  детаљне  регулације  
за  зону привређивања  Велико  
поље  у  Свилајнацу (у даљем тексту 
План). 
 Истовремено се приступа и 
изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја наведеног Плана на 
животну средину ( у даљем тексту: 
Извештај о стратешкој процени). 

 
Члан 2. 

 

 Обухват и граница Плана 
описани су у Програму за израду 
Плана генералне  регулације са  
елементима  детаљне  регулације  
за  зону привређивања  Велико  
поље  у  Свилајнацу. 
  



14   Број 4 – Свилајнац 12. март 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Граница обухвата Плана обухвата 
простор следећих катастарских 
парцела и делова парцела: 2411/2 
(део пута), 2421, 2422/2, 2422/4, 
2422/5, 2422/6, 2422/7 (пут), 2422/10, 
2422/12, 2422/13, 2422/14, 2422/17, 
2422/19, 2422/20, 2423, 2424, 2425, 
2426, 2427 (део пута), 2428, 2430/1, 
2430/2, 2434/2, 6624 (део пута Р103) 
и 6661 (део пута) КО Свилајнац. 
 Укупна површина обухвата 
плана износи око 43,00 ha. 
 
 

Члан 3. 
 

 Циљ израде Плана је 
стварање планског основа за 
утврђивање услова изградње и 
уређења простора на површини 
захваћеној планом (намена и 
карактер простора, услови уређења, 
правила градње и др). 
 Циљ израде Извештаја о 
стратешкој процени је сагледавање 
свих промена у просторно-
функционалној организацији 
подручја које се планира Планом, 
које могу бити од утицаја на стање 
животне средине са проценом и 
мерама које су нужне како би се 
ентуални утицаји свели у граничне 
вредности.  
 

 
Члан 4. 

 
 За носиоца израде Плана 
одређује се Предузеће АД 
Југословенски институт за 
урбанизам и становање ''ЈУГИНУС'' 
Београд, улица Андрићев венац број 
2, на основу: 

• Уговора о јавној набавци 
закљученог између Фонда за 
уређивање грађевинског 
земљишта општине 
Свилајнац и Предузећа АД 
Југословенски институт за 
урбанизам и становање 
''ЈУГИНУС'' Београд, број 404-

74/2008-02 од 
22.09.2008.године и број 
105/08 од 22.09.2008.године; и  

• Уговора о преузимању дуга 
закљученог између Фонда за 
уређивање грађевинског 
земљишта општине 
Свилајнац, Предузећа АД 
Југословенски институт за 
урбанизам и становање 
''ЈУГИНУС'' Београд и 
Министарства животне 
средине и просторног 
планирања број 400-233/2008-
02 од 31.10.2008.године, број 
166/08 од 03.11.2008.године и 
401-00-00219/2008-07/34 од 
29.10.2008.године. 

 
 

Члан 5. 
 

 Рок за израду нацрта Плана и 
Извештаја о стратешкој процени је 
45 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
 Средства за израду Плана и 
Извештаја о стратешкој процени 
обезбедиће се из буџета општине 
Свилајнац. 
 

Члан 7. 
 

 Саставни део ове Одлуке је 
Програм за израду Плана генералне 
регулације са  елементима детаљне 
регулације за зону привређивања 
Велико поље у Свилајнцу, израђен 
од стране Предузећа АД 
Југословенски институт за 
урбанизам и становање ''ЈУГИНУС'' 
Београд. 
 

Члан 8. 
 

 Пре подношења предлога 
Плана Скупштини општине 
Свилајнац на доношење, исти 
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подлеже стручној контроли и излаже 
се на јавни увид.  

Комисија за планове општине 
Свилајнац врши стручну контролу 
Плана, односно проверу 
усклађености истога са одлуком о 
његовој изради. 

О извршеној стручној 
контроли саставља се извештај који 
садржи податке о извршеној 
контроли са свим примедбама и 
ставовима по свакој примедби. 

Извештај из претходног става 
овог члана доставља се Предузећу 
АД Југословенски институт за 
урбанизам и становање ''ЈУГИНУС'' 
Београд које је надлежно да у року 
од 30 дана од дана достављања 
извештаја поступи по датим 
примедбама. 

 
Члан 9. 

 

План се после извршене 
стручне контроле излаже на јавни 
увид у форми предлога, у трајању 
од 15 дана.  

План се излаже на јавни увид 
у просторијама Општинске управе 
општине Свилајнац, а време и место 
одржавања јавног увида биће 
објављено у средствима јавног 
информисања. 

Истовремено са излагањем на 
јавни увид предлога Плана, врши се 
и излагање Извештаја о стратешкој 
процени. 
 

Члан 10. 
 

Комисија за планове, после 
извршеног јавног увида саставља 
извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са 
прихваћеним примедбама и 
ставовима по свакој примедби, који 
чини саставни део образложења 
предлога Плана.  

Предлог Плана са извештајем 
из претходног става, доставља се 

Скупштини општине Свилајнац на 
доношење. 
 

Члан 11. 
 

 Саставни део ове Одлуке је 
Програм за израду Плана генералне 
регулације са  елементима детаљне 
регулације за зону привређивања 
Велико поље у Свилајнцу, израђен 
од стране Предузећа АД 
Југословенски институт за 
урбанизам и становање ''ЈУГИНУС'' 
Београд. 
 

Члан 12. 
 

Ступањем на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлука о 
изради Плана детаљне регулације 
''Велико поље'' (''Службени гласник 
РС'', број 80/08).  

Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине 
Свилајнац". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-3, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 
_______________________________ 
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            На основу члана 38. Закона о 
слободном приступу информацијама 
од јавног значаја ("Службени 
гласник РС", број 120/04 и 54/07) и 
члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 
11.03.2009.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
 

I 
 
 За овлашћено лице - 
повереника за информације од 
јавног значаја именује се ДАЛИБОР 
ВУЧИНИЋ, инжењер за индустријски 
менаџмент, руководилац групе за 
информисање. 
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику општине 
Свилајнац". 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-4, 
Дана:11.03.2009.године 

 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                      
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р.  
 
_________________________________
  
 
 
 

            На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 
41.Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине 
Свилајнац, број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници 
одржаној 11.03.2009. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ 

СВИЛАЈНАЦ 
 

Члан 1. 
 
 Члан 16. Одлуке о оснивању 
Фонда за развој пољопривреде 
општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 
1/09), мења се и гласи: 
 "Ступањем на снагу ове 
Одлуке престају са радом Фонд за 
развој пољопривреде општине 
Свилајнац, основан Одлуком о 
оснивању Фонда за развој 
пољопривреде општине Свилајнац 
("Општински сл.гл.", број 2/05 и 5/05) 
и његови органи а чија средства, 
права и обавезе преузима 
Општинска управа општине 
Свилајнац." 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине 
Свилајнац". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 Број:06-11/09-I-5,      
           Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                     
Мирослав Маринковић, Др ветеринe,с.р. 
_______________________________ 
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 На основу члана 10. Закона о 
заштити биља од болести и 
штеточина ("Службени гласник 
СРС", број 14/84) и члана 41. 
Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац, на седници 
одржаној 11.03.2009. године, 
утврдила је  
 
 
 
ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ БИЉА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

У 2009. И 2010. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 
 Пољопривредне и друге 
организације, предузетници, 
пољопривредни произвођачи и 
грађани дужни су да дозволе 
преглед земљишта и биља ради 
утврђивања присуства карантинских 
и одређених биљних болести и 
штеточина. 
 Послове прегледа земљишта 
и биља вршиће одговарајућа 
подручна пољопривредна служба. 
 
 

Члан 2. 
 
 Послове осматрања појаве, 
кретања и распрострањености 
одређених економски штетних 
биљних болести и штеточина, 
укључујући и карантинске, обављаће 
одговарајућа подручна 
пољопривредна служба. 
 
 

Члан 3. 
 
 Уколико нема метеоролошку 
станицу одговарајућа подручна 
пољопривредна служба користиће 
метеоролошке податке најближе 
метеоролошке станице, а који су од 

значаја за појаву биљних болести и 
штеточина. 
 Метеоролошка станица мора 
имати прописану опрему и уређаје 
(термометре, кишомере, полиметре, 
хигрометре и др.) за утврђивање 
метеоролошких података. 
 
 

Члан 4. 
 
 Обавеза одговарајуће 
подручне пољопривредне службе је 
да врши предвиђање појаве 
одређених економски штетних и 
карантинских биљних болести и 
штеточина, обавештавање 
држалаца биља о дугорочној и 
краткорочној прогнози те појаве и 
препоручивање мера, начина и 
рокова за спречавање појаве, 
ширења и сузбијања тих болести и 
штеточина. 
 

Члан 5. 
 
 Обавезно је учешће 
пољопривредних и других 
организација, предузетника, 
пољопривредних произвођача и 
грађана у сузбијању биљних 
болести и штеточина и коришћење 
њихове опреме за ту сврху. 
 

Члан 6. 
 
 Одговарајућа подручна 
пољопривредна служба обавезно 
води евиденцију о биљним 
болестима и штеточинама које се 
појављују у економски значајнијем 
обиму, о предузетим мерама за 
њихово сузбијање и о обиму 
причињене штете од тих болести и 
штеточина. 

 
Члан 7. 

 
 Стручно оспособљавање 
пољопривредних произвођача и 
грађана који употребљавају 
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средства за заштиту биља, ради 
упознавања са мерама спречавања 
појаве и сузбијања биљних болести 
и штеточина, отровношћу, начином 
деловања, руковања и примене тих 
средстава, начином заштите од 
тровања при раду са тим 
средствима и опасношћу за животну 
средину од њихове нерационалне 
примене, као и пружање стручне 
помоћи код примењивања тих мера, 
вршиће одговарајућа подручна 
пољопривредна служба. 
 
 
 

Члан 8. 
 
 Праћење примене средстава 
за заштиту биља од стране 
држалаца биља контролише према 
потреби надлежно Министарство 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије, 
Управа за заштиту биља. 
 
 
 

Члан 9. 
 
 Уништавање биља и 
амбалаже заражених одређеним 
проузроковачима биљних болести и 
штеточинама прати и организује 
одговарајућа подручна 
пољопривредна служба, у складу са 
Законом. 
 
 
 

Члан 10. 
 
 Пољопривредне  и друге 
организације, предузетници, 
пољопривредни произвођачи и 
грађани примењиваће агротехничке, 
механичке, физичке, биолошке и 
друге мере према указаној потреби, 
препоруци и савету одговарајуће 
пољопривредне службе. 
 

Члан 11. 
 
 Преглед просторија за 
смештај биља и средстава за 
транспорт биља вршиће према 
потреби надлежно Министарство 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије, 
Управа за заштиту биља. 
 
 
 

Члан 12. 
 
 У просторијама за смештај, 
прераду и чување биља и у 
средствима за превоз биља, у 
којима је утврђена биљна болест 
или штеточина, мора се извршити 
дезинфекција, дезинсекција или 
дератизација ради сузбијања те 
болести или штеточине. 
 Дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију из става 1. овог члана 
могу вршити организације или 
предузетници који испуњавају 
услове из члана 23. важећег Закона 
о заштити биља од болести и 
штеточина. 
 
 
 

Члан 13. 
 
 Издавање обавештења о 
забрани отпремања биља из 
заражених подручја одређеном 
карантинском болешћу или 
штеточином, врши надлежно 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Србије, Управа за 
заштиту биља. 
 
 

Члан 14. 
 
 Начине и рокове извршења 
појединих мера из Програма, 
односно области заштите биља, 
утврдиће подручна пољопривредна 
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служба којој су поверени послови из 
напред наведених одредби, а 
контролу спровођења појединих 
мера вршиће пољопривредна 
служба Општинске управе општине 
Свилајнац. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-6, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                              
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 ______________________________                                                                                                 
 
 
 
 На основу члана 26. Одлуке о 
грађевинском земљишту 
("Општински сл.гл.", број 10/04, 2/05, 
5/05, 2/06 и "Службени гласник РС", 
број 73/08) и члана 41.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 
2/08),Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаној 
11.03.2009.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Одлуку Општинског већа општине 
Свилајнац број 06-4/09-II-1 од 
02.02.2009.године. 
 

II 
 
 Ово решење ступа на снагу 
даном доношења. 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком Општинског већа 
општине Свилајнац број 06-4/09-II-1 

од 02.02.2009.године општина 
Свилајнац даје инвеститору TRI-
STAN FRESH PRODUCE DOO 
SVILAJNAC (матични број:20502355, 
претежна делатност:01121) на 
временски период од 99 година 
пољопривредно земљиште 
означено као део кп.бр.2422/14 
потес „Велико поље“ КО Свилајнац, 
укупне површине од 6 хектара, ради 
производње поврћа, постављања 
пластеника за производњу поврћа, 
изградњу сервисног центра 
површине 1000 m2, као и изградње 
погона за прераду поврћа и воћа. 
 
 Одлуком о грађевинском 
земљишту („Општински сл.гл.“, број 
10/04, 2/05, 5/05, 2/06 и „Службени 
гласник РС“, број 73/08), чланом 
26.став 4. је одређено да ако 
поновљени поступак јавног 
надметања или прикупљања понуда 
не успе, извршни орган општине 
Свилајнац може донети одлуку  о 
давању земљишта у закуп 
инвеститору, ради инвестиционог 
улагања у економски и привредни 
развој општине Свилајнац, уз 
сагласност Скупштине општине 
Свилајнац.  
 
 За предметну локацију 
спроведена су три поступка 
прикупљања писаних понуда а на 
основу огласа објављених у 
средствима јавног информисања. 
 С обзиром да поновљени 
поступак није успео, тј.није било 
заинтересованих учесника, то је 
Општинско веће општине Свилајнац 
донело је Одлуку о давању у закуп 
пољопривредно земљиште на месту 
званом „Велико поље“ КО 
Свилајнац, укупне површине 6 
хектара, ради инвестиционог 
улагања у економски и привредни 
развој општине Свилајнац. 
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Имајући у виду напред наведено, а 
сходно Одлуци о грађевинском 
земљишту, Скупштина општине 
Свилајнац је донела решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-7, 
Дана:11.03.2009.године 

                                                                    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                          
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 На основу члана 141. Закона о 
здравственој заштити ("Службени 
гласник РС", број 107/05), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) 
и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ  Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 
установе Дом здравља у Свилајнцу, 
који је усвојен од стране Управног 
одбора Дома здравља Одлуком број 
260-1/09 од 10.03.2009. године. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Чланом 141. став 2. Закона о 
здравственој заштити ("Службени 
гласник РС", број 107/05) прописано 
је да на Статут здравствене 

установе, који доноси Управни 
одбор, сагласност даје оснивач. 
 
 Управни одбор Дома здравља 
у Свилајнцу донео је Одлуку о 
усвајању  Статута наведене 
установе дана 10.03.2009.године, са 
изменама чланова 14. и 16., а које су 
у складу са мишљењем 
Министарства здравља број 110-00-
61/2009-02 од 09.03.2009.године. 
Статут установе Дом здравља у 
Свилајнцу, достављен је на 
сагласност Скупштини општине 
Свилајнац, као оснивачу наведене 
установе. 
 
 Полазећи од законских 
овлашћења утврђених чланом 141. 
став 2. Закона о здравственој 
заштити, Скупштина општине 
Свилајнац је, по разматрању 
наведеног Статута, донела решење 
као у диспозитиву. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-8, 
Дана:11.03.2009.године 

                             
 
 
                                                              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_______________________________ 
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 На основу члана 18. Закона о 
јавним службама ("Службени 
гласник РС", број 42/91 и 71/94), 
члана 1. и 3. Одлуке о поступку и 
начину именовања директора јавних 
установа Ресавске библиотеке у 
Свилајнцу и Центра за културу у 
Свилајнцу ("Општински сл.гл.", број 
16/01 и 5/07), члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) 
и члана 41. тачка 10. Статута 
општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 
2/08), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 
11.03.2009.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 За директора Центра за 
културу из Свилајнца ИМЕНУЈЕ СЕ 
Ивана Нешић из Свилајнца, улица 
Светог Саве бр.9/9, дипломирани 
историчар уметности, досадашњи 
в.д.директор ове установе. 
 Мандат директора траје 
четири године. 
 Ово решење ступа на снагу 
даном доношења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Центaр за културу из 
Свилајнца је дана 23.12.2008.године 
објавио у листу "Послови" конкурс за 
радно место директора наведене 
установе. 

 На наведени конкурс пријавио 
се само један кандидат чију је 
документацију разматрао Управни 
одбор Центра за културу и 
констатовао да једини кандидат 
Ивана Нешић из Свилајнца 
испуњава све услове наведене у 
конкурсу.  
 Управни одбор Центра за 
културу је на седници одржаној 
16.01.2009.године донео Одлуку 
којом је предложио Скупштини 
општине Свилајнац, да се за 
директора Центра за културу 
именује Ивана Нешић из Свилајнца, 
која је до сада била в.д.директора 
Центра за културу из Свилајнца. 
 С обзиром да је Ивана Нешић 
до сада била вршилац дужности 
директора Центра за културу у 
Свилајнцу и с обзиром да је 
показала организаторске 
способности, то је Скупштина 
општине именовала Ивану Нешић за 
директора ове установе у наредном 
четворогодишњем мандату. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-9, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                               
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_______________________________ 
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На основу члана 14. Закона о 
пољопривредном земљишту 
("Службени гласник РС", број 62/06) 
и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној 11.03. 2009. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

 
 

I 
 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна 
Комисија за израду годишњег 
програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 
земљишта у општини Свилајнац (у 
даљем тексту:Комисија). 
 

II 
 

 Комисију чине председник и 
шест чланова и то: 
Председник Комисије: 

Весна Рајаковић ,дипл.правник, 
радник Општинске управе 
(заменикДанијела Богосављевић, 
дипл.правник, радник Општинске 
управе) 

 
Чланови Комисије: 

1. Божидар Оливерић, 
дипл.инж.геодезије, директор 
Службе за катастар 
непокретности 

 (заменик:Марица Глишић, 
геометар, радник Службе за 
катастар  непокретности) 

2. Станко Некић, дипл. инж. 
пољ., радник Општинске 
управе 

 (заменик:Евица Оливерић, 
инж.геодезије, радник Службе за 
катастар  непокретности)  
3. Драган Урошевић, 

дипл.инж.пољ., радник 
Општинске управе 

 (заменик:Весна Савић, 
дипл.инж.пољ., радник 
Општинске управе) 
4. Оливера Вељковић, 

инж.геодезије, радник Службе 
за катастар непокретности 

 (заменик:Драган Младеновић, 
дипл.инж.грађ., радник 
Општинске  управе) 
5. Елизабета Филиповић, 

дипл.инж.арх., радник 
Општинске управе 

 (заменик:Ивица Дејановић, 
дипл.инж.арх., радник Општинске 
управе)  
6. Славица Милијановић, 

дипл.ек., радник Општинске 
управе  

 (заменик:Јасмина Милојевић, 
дипл.ек., радник Општинске 
управе) 
 

III 
 
 Задатак Комисије је да изради 
предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, који ће 
утврдити врсту и обим радова које 
треба извршити у 2009./2010. 
години, динамику извођења радова 
и улагања средстава, а посебно 
утврдити податке који се односе на 
пољопривредно земљиште у 
државној својини у складу са чланом 
14. став 7. Закона о 
пољопривредном земљишту 
("Службени гласник РС", број 62/06) 
и прибави мишљење Комисије из 
члана 14. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту. 
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IV 

 
 
 Комисија је дужна да предлог 
годишњег програма из тачке 3. овог 
решења изради и достави 
Скупштини општине на усвајање у 
року од 45 дана од дана именовања. 
 
 

V 
 

 Ступањем на снагу овог 
решења престаје да важи решење о 
образовању стручне комисије за 
израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта број 06-
55/06-04-10 од 24.11.2006.године. 
 
 

VI 
 

 Ово решење ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику општине 
Свилајнац". 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-10, 
Дана:11.03.2009.године 

                                                    
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                              
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
______________________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           На основу члана 34. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 
47/2003 и 34/2006) и члана 41. 
Статута општине Свилајнац 
(''Службени гласник општине 
Свилајнац'', број 2/2008), а у складу 
са Решењем Министрства за 
инфраструктуру од 
14.12.2007.године, Скупштина 
општине Свилајнац, на седници 
одржаној дана 11.03.2009.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
планове ради пружања стручне 
помоћи за обављање послова у 
поступку израде просторног плана 
општине и урбанистичких планова. 
 

II 
 

 Комисија за планове има пет 
чланова коју чине: 
 

1. Ивица Дејановић, 
дипл.инж.арх. - председник 

2. Бранислав Вучићевић, 
дипл.инж.грађ. - члан 

3. Елизабета Филиповић, 
дипл.инж.арх. -  члан 

4. Зоран Петровић, 
дипл.инж.арх. - члан 
(представник 
Министарства за       
инфраструктуру)  

5. Веселин Ашанин, 
дип.инж.грађ. - члан 
(представник 
Министарства за 
инфраструктуру)  
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III 
 

 Мандат председника и 
чланова Комисије траје четири 
године. 
 

IV 
 

Задатак Комисије је пружање 
стручне помоћи за обављање 
послова у поступку израде 
просторног плана општине, израде и 
спровођења урбанистичких планова, 
као и давања стручног мишљења о 
идејним пројектима по захтеву 
општинске управе. 

 
V 

 
 Ступањем на снагу овог 
Решења престаје да важи Одлука о 
формирању Комисије за планове 
општине Свилајнац, број 06-23/03-
04-1 од 20.06.2003.године, Одлука о 
измени Одлуке о формирању 
Комисије за планове општине 
Свилајнац број 06-50/04-04-7 од 
29.12.2004.године и Одлука о 
измени Одлуке о формирању 
Комисије за планове општине 
Свилајнац број 06-41/06-04-12 од 
20.09.2006.године. 
 

VI 
 

Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у 
''Службеном гласнику општине 
Свилајнац".  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-11, 
Дана:11.03.2009.године 

 
                                                                   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                     
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
__________________________________
  
 

На основу члана 4.Одлуке о 
утврђивању друштвених признања 
општине Свилајнац („Општински 
сл.гл.“, број 9/05) и члана 41.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац, број 
2/08), Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној 
11.03.2009. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА 

 
I  

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за 
друштвена признања општине 
Свилајнац у саставу: 
 

1. Мирослав Николић из 
Свилајнца, адвокат, 
председник  Комисије 

2. Миломир Миладиновић из 
Радошина, генерал, 
зам.председника Комисије 

3. Др Данијела Стојадиновић из 
Свилајнца, члан Комисије  

4. Ружица Сибиновић-Рајковић 
из Свилајнца, дипломирани 
етнолог, члан Комисије 

5. Снежана Ресавац из 
Свилајнца, учитељица, члан 
Комисије  

 
 

II 
 
 Задатак Комисије је да сходно 
Одлуци о утврђивању друштвених 
признања општине Свилајнац, 
предлаже Скупштини општине 
Свилајнац кандидате за доделу 
друштвених признања. 

 
 
 
 
 

 



25   Број 4 – Свилајнац 12. март 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
                             III 

 
 Ово решење ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине 
Свилајнац“. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-11/09-I-12 

Дана:11.03.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                    
Мирослав Маринковић, Др ветеринe,с.р. 

                                                                                                  
 
 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 
тачка 22. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
годишњи Програм рада установе 
Дечји вртић „Дечја радост“ у 
Свилајнцу за радну 2008/2009. 
годину.   

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07)  је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 22.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра извештај о раду и 

даје сагласност на програм рада 
корисника буџета. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 
 Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је, по 
разматрању годишњег Програма 
рада установе Дечји вртић „Дечја 
радост“ у Свилајнцу за радну 
2008/2009 годину, донела решење 
као у диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-13, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                  
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_______________________________ 
  
 
           На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 
тачка 27. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
установе Дечји вртић „Дечја радост“ 
у Свилајнцу, за радну 2007/2008. 
годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
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утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 27.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра и усваја годишње 
извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник 
општина. 
 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 
 

Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Извештаја о раду 
установе Дечји вртић „Дечја радост“ 
у Свилајнцу, за радну 2007/2008. 
годину, донела решење као у 
диспозитиву. 

 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-14, 
Дана:11.03.2009.године 

 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 
тачка 22. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм рада Центра за културу у 
Свилајнцу за 2009. годину.   

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 
 Чланом 41. тачка 22.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра извештај о раду и 
даје сагласност на програм рада 
корисника буџета. 
 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 
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 Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Програма рада Центра 
за културу у Свилајнцу за 
2009.годину, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-15, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                                                              
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
______________________________ 
  
 
 
         На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 
тачка 27. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Центра за културу у Свилајнцу, за 
2008. годину. 

 
 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07) је прописано да 

Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 27.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра и усваја годишње 
извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник 
општина. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 

Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Извештаја о раду 
Центра за културу у Свилајнцу, за 
2008. годину, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-16, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                  
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_______________________________ 
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На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 41. 
тачка 22. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм рада Центра за социјални 
рад "Свилајнац" у Свилајнцу за 
2009. годину.   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 22.Статута 
општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра извештај о раду и 
даје сагласност на програм рада 
корисника буџета. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 
 Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Програма рада Центра  
 
 
 
 

за социјални рад "Свилајнац" у 
Свилајнцу за 2009.годину, донела 
решење као у диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-17, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_________________________________ 

 
 

 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 41. 
тачка 27. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Центра за социјални рад 
"Свилајнац" у Свилајнцу, за 2008. 
годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 27.Статута 
општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра и усваја годишње 
извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији 
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је оснивач или већински власник 
општина. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 

Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Извештаја о раду 
Центра за социјални рад 
"Свилајнац" у Свилајнцу за 2008. 
годину, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-18, 
Дана:11.03.2009.године 

 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                 
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
__________________________________ 

 
 

 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 41. 
тачка 22. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм рада Ресавске библиотеке 
у Свилајнцу за 2009. годину.   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 

утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 22.Статута 
општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра извештај о раду и 
даје сагласност на програм рада 
корисника буџета. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 
 Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Програма рада 
Ресавске библиотеке у Свилајнцу за 
2009.годину, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-19, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                               
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
__________________________________ 

 
 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07) и члана 41. 
тачка 27. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Ресавске библиотеке у Свилајнцу, 
за 2008. годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Законом о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", 
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број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 27.Статута 
општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра и усваја годишње 
извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник 
општина. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 

Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Извештаја о раду 
Ресавске библиотеке у Свилајнцу, 
за 2008. годину, донела решење као 
у диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-20, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                               
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_______________________________ 
  
На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 
тачка 27. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
КЈП“Морава“ у Свилајнцу, за 2008. 
годину. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07) је прописано да 
Скупштина општине у складу са 
законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације 
утврђене Статутом општине, и врши 
надзор над њиховим радом. 
 Чланом 41. тачка 27.Статута 
општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 
2/08) прописано је да Скупштина 
општине разматра и усваја годишње 
извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник 
општина. 
 Праћење рада и 
функционисања ових предузећа и 
установа, врши се поред осталог, и 
увидом у њихове програме и 
планове рада и разматрање 
њихових извештаја о раду. 

Имајући у виду напред 
наведено, Скупштина општине је по 
разматрању Извештаја о раду 
КЈП“Морава“ у Свилајнцу, за 2008. 
годину, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-21, 
Дана:11.03.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                               
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
_______________________________ 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07), члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац"број 2/08) и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за 
уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац  ("Службени гласник 
РС" број 22/08.) Скупштина општина Свилајнац на основу предлога Управног 
одбора Фонда за уређивања грађевинског земљишта општине Свилајнац на 
седници одржаној дана 11.03.2009. године усвојила је: 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРИХОДА И РАСХОДА ФОНДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ  ЗА  2009. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

Укупна примања и издаци  Фонда за уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац за 2009. годину планирана су у износу од   467.687.621,30  
динара и састоје се од: 

 
 

                        Износ у динарима 
Примања фонда за уређ. грађ. 
земљишта  

467.687.621,30 

Издаци  фонда за уређ. грађ. земљишта 467.687.621,30 
 

Члан 2. 
 

I     ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ФОНДА. 
 

Планирани приходи и примања Фонда за 2009 годину, приказани су у следећим 
износима: 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ФОНДА  ЗА 2009. ГОДИНУ 
 
 

Економска 
класификација  

Извор финансирања Износ 

791 100           I  Приходи из Буџета                                                                      
791 111/741 530 
 

Приходи од накнаде за коришћење 
градског грађевинског земљишта 

 
12.000.000,00  

791 111/742 250 Приходи од накнаде за уређења 
градског грађевинског земљишта 

     
35.000.000,00 

791 111/731 251 Приходи из осталих буџетских извора  42.262.337,00 
                Укупни приходи из Буџета: 89.262.337,00 
   

733 200        I I  Капитални трансфери од виших нивоа  власти 
733241   Приходи од Министарства Економије                                
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и     
  Регионалног развоја  -  НИП 

67.500.000,00                            

733241   Приходи од Министарства Просвете 15.500.000,00          
733241   Приходи Министарства животне 

средине и  
  просторног планирања 

 
                 
15.000.000.00 

733241    Приходи Министарства за државну 
управу и  
   локалну самоуправу 

 

733 241   Приходи од      Министарства       
  Инфраструктуре  

 
118.000.000,00   

733 241   Приходи од  ЈП "Путеви  Србије"                  
78.000.000,00 

733 241   Приходи од  Мин.  пољопривреде, 
шумарства          
  и водопривреде - Дирекција за воде  

 
                 
10.000.000,00 

             733 241    Приходи од ЈП - "Србија Воде"                  
43.000.000,00 

      Укупно трансфери од виших нивоа 
власти 

347.000.000,00 

744 200   I I I  Капитални трансфери и донације истог нивоа 
власти, правних и          
          Физичких лица      

   
744 251  Приходи од учешћа Месних 

заједница 
15.000.000,00 

744 251 Приходи од трансфера и учешће 
осталих     
органа ( фондови ) 

 
5.000.000,00 

   
733 241    Приходи  од учешћа правних и 

физичких  
   лица  (донације , учешће грађана у  
   асфалтирању  улица  и друго)    

 
              

2.000.000,00 
 

   
  Укупно трансфери истог нивоа 

власти 
22.000.000,00 

   
745 100   IV Остали  неодређени и мешовити приходи        
745 151   Пренета средства из предходне 

године 
  Приходи из кредита  ( Извориште) 

 
    6.275.284,30 

745 151   Остали дирекни приходи од накнаде 
и казни 

100.000,00         

   Остали дирекни приходи (камате и 
сл.) 

50.000,00            

   
          Укупно неодређени и мешовити 

приходи 
                   

6.425.284,30 
911 551   Примања од задуживања код  
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осталих      
  поверилаца у земљи у корист нивоа 
општине 

                   
3.000.000,00 

   
    Укупно Примања од осталих 

поверилаца у  
   земљи у корист нивоа општине 

 
                   
3.000.000,00 

   
 УКУПНО ПРИХОДИ 467.687.621,30 
                                                                   

Члан 3. 
 

I I  ИЗДАЦИ  ФОНДА 
 

Издаци из Фонда за 2009. годину, планирани су у следећим износима: 
-Расходи за нефинансијску имовину у износу од  442.562.362,20 динара где су 
садржани издаци по структури издатака, односно по областима улагања и који 
садрже издатке за пренете обавезе, и нова инвестициома улагања, 
-Финансијски расходи у износу од  25.125.259,10  динара, где су садржани 
издаци за пренете обавезе. издатке за отплату обавеза по основу примања од 
задуживања код осталих поверилаца у земљи   и издатке за нова инвестициона 
улагања. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА ФОНДА  за 2009. годину 
 
Редни 
број 

Економска 
класификација 

Позиција Износ 

                                                                                                                                                                                                        
                                   I     РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 
       0 511400 Нематеријална улагања 9.370.120,00         
       1 541100 Улагања у земљишта 3.132.000,00           
       2 511230, 

511330 
Саобраћајна инфраструктура 243.955.193,00       

       3 511240, 
511340 

Комунална инфраструктура 75.096.192,00 

       4  543200 Водопривредни објекти 43.000.000,00   
       5 511290, 

511390 
Енергетски објекти 30.488.133,30                

       6 511290, 
511390 

Телекомуникације                                
- -  

       7 511200, 
511300 

Зграде 34.020.723,90            

       8 511290, 
511390 

Остали грађевински објекти 2.000.000,00          

       9 511200, 
512400 

Опрема 1.500.000,00                 

                          УКУПНО 442.562.362,20         
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 I I    ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 
Ред. 
број 

Економска 
класификација 

Позиција Износ 

1. 421111 Трошкови платног промета 200.000,00 
2. 421211 Јавна расвета 2.500.000,00    
3. 425 191 Текуће поправке и одржавање 

коловоза за 
саобраћај,сигнализација 
коловоза, 
(светлосна,хоризонтална и 
вертикална сигнализација) 

 
 

1.600.000,00     

8. 423432 Остале опште услуге и 
расходи (тендери,техничка 
контрола итд.) 

   
200.000,00             

9. 463251 Трансфери другим нивоима 
властима (Фондовима и 
осталим буџетским 
корисницима) 

 
16.625.259,10      

10. 424 600 Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 

            
500.000,00          

11. 424 900 Остале специјализоване 
услуге 

500.000,00         

      12.           611 511 Отплата обавеза осталим 
домаћим  кредиторима 

 
3.000.000,00 

    
            УКУПНО 25.125.259,10 
    
  I+I I  УКУПНО 467.687.621,30     
 

I I           ПОСЕБАН ДЕ0 
 

Члан 4. 
Старање и бригу о спровођењу годишњег инвестиционог плана за 2009. 

годину, у смислу уговарања, извршавања улагања, финансирање и упоредног 
извештавања у надлежности је директора Фонда, на основу члана 16. Одлуке о 
оснивање  фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од  

01.01.2009. године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-11/09-I-22, Дана:11.03.2009.године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав  Маринковић  Др ветерине,с.р. 
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Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУ-396/2005  
9.03.2009. године 
Б е о г р а д 
 
 Уставни суд у саставу: 
председник др Боса Ненадић и 
судије др Оливера Вучић, др Марија 
Драшкић, Весна Илић Прелић, 
Катарина Манојловић Андрић, мр 
Станка Милановић, мр Драгиша 
Слијепчевић, др Драган Стојановић 
и Предраг Ћетковић, на основу 
члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава 
Републике Србије, на седници 
одржаној  25. децембра 2008. 
године, донео је 
 

О Д Л У К У 
 
  1. Утврђује се да одредба 
члана 3. алинеја 1. у делу који гласи: 
''а ако радници у иностранству до 
краја фебруара текуће године не 
пријаве и докажу висину своје плате 
(зараде), као основица за обрачун 
узеће се две просечне бруто плате 
на територији општине Свилајнац'', и 
одредбе члана 8. став 2. и члана 14. 
Одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје месне заједнице Свилајнац 
(''Општински службени гласник'', број 
12/2005), нису сагласне са Уставом 
и законом.  
 2. Не прихвата се иницијатива 
за покретање поступка за 
утврђивање неуставности и 
незаконитости одредаба чл. 5. и 10. 
Одлуке из тачке 1.   
 3. Одбацује се захтев за 
обуставу извршења појединачног 
акта, односно радње предузете на 
основу Одлуке из тачке 1.  

 4. Одбацују се иницијативе за 
оцену уставности и законитости  
Одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје месне заједнице  града 
Свилајнца за период од 1. јануара 
2001. године до 31. децембра 2005. 
године  (''Општински службени 
гласник'', број 4/01).  

 5. Одбацује се 
иницијатива за оцену уставности и 
законитости Одлуке о измени 
Одлуке о увођењу месног 
самодоприноса за подручје МЗ 
Свилајнац за период 2001- 2005. г, 
број 194/2003 од 31. јула 2003. 
године, јер Одлука није објављена, 
није ступила на снагу у складу са 
Уставом и није производила правно 
дејство.  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Уставном суду поднете су 
иницијативе за оцену уставности и 
законитости одлука наведених у 
изреци. У иницијативи која је 
поднета Уставном суду 7. новембра 
2005. године се истиче да су 
одредбе члана 2. тачка 2. Одлуке из 
тачке 4. изреке и Одлука из тачке 5. 
изреке, које прописују да основицу 
самодоприноса чине зараде 
запослених лица која се налазе на 
привременом раду у иностранству, 
несагласне са Уставом и законом. 
Такође се  захтева да Уставни суд, 
до доношења коначне одлуке, 
обустави извршење појединачних 
аката и радњи донетих на основу 
наведених одлука. Другом 
иницијативом, која је поднета 2. 
фебруара 2006. године, оспоравају 
се наведена Одлука из тачке 4. 
изреке и Одлука из тачке 1. изреке, 
из разлога што је било 
неправилности у току писменог 
изјашњавања грађана о увођењу 
наведених самодоприноса у том 
смислу што се један члан 
домаћинства изјашњавао о 
самодоприносу и за остале чланове 
домаћинства, односно јер уз 
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иницијативу за доношење 
наведених одлука нису поднети и 
програми којима се утврђују извори, 
намена и начин обезбеђивања 
укупних финансијских средстава за 
реализацију пројекта који је предмет 
одлуке. Према наводима из друге 
иницијативе, наведене одлуке су 
несагласне члану 88. Закона о 
локалној самоуправи, јер не садрже 
податке који се односе, на начин и 
рокове извршавања самодоприноса, 
затим на начин вођења евиденције о 
средствима, односно на начин 
остваривања надзора грађана у 
наменском коришћењу средстава, 
нити на начин враћања средстава 
која се остваре изнад износа који је 
одлуком одређен. Такође се истиче 
да, супротно члану 93. Закона о 
локалној самоуправи, наведеним 
одлукама нису на изричит начин 
одређене основице за обрачун и 
наплату самодоприноса. Даље се 
тврди да су потребе, односно 
намене за које се средства 
прикупљају на основу оспорених 
одлука, утврђене уопштено, при 
чему су дата неограничена 
овлашћења саветима месних 
заједница у погледу трошења 
средстава самодоприноса. Указује 
се и да је Одлука из тачке 4. изреке 
ретроактивна. Поред тога, другом 
иницијативом се захтева да Уставни 
суд, до доношења коначне одлуке, 
обустави извршење појединачних 
аката и радњи донетих на основу 
Одлуке из тачке 4. изреке и Одлуке 
из тачке 1. изреке. 
 У одговору на прву 
иницијативу се наводи да обвезници 
самодоприноса могу бити радници 
на привременом раду у 
иностранству, иако су примили 
страно држављанство, будући да је 
Законом о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 49/99), 
који је важио у време доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса 
од 2001. године, као и Законом о 

локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 9/02), било 
предвиђено да одлуку о 
самодоприносу доносе и грађани 
који немају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме 
се прикупљају средства, ако на том 
подручју имају непокретну имовину, 
а средствима се побољшавају 
услови коришћења те имовине. 
  У току поступка пред 
Уставним судом, проглашењем 
Устава Републике Србије, 8. 
новембра 2006. године, престао је 
да важи Устав Републике Србије од 
1990. године у време чијег важења 
су поднете иницијативе.  
 Чланом 112. Закона о 
Уставном суду  ("Службени гласник 
РС", број 109/2007) прописано је да 
ће се поступци пред Уставним судом 
започети пре дана ступања на снагу 
овог закона, окончати по одредбама 
овог закона. 
  У спроведеном поступку 
Уставни суд је утврдио да је Одлукa 
о увођењу самодоприноса за 
подручје месне заједнице Свилајнац 
(''Општински службени гласник'', број 
12/05), којом се самодопринос уводи 
за период од 1. јануара 2006. године 
до 31. децембра 2010. године, 
донета за време важења Закона о 
локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 
135/04), те да су ове одредбе Закона 
престале да важе почетком примене 
Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник 
РС'', број 62/06), 1. јануара 2007. 
године.  
 Полазећи од тога да је 
наведена Одлука на снази и да се 
примењује до 31. децембра 2010. 
године, Уставни суд је оцену 
уставности и законитости 
материјалноправних одредаба ове 
Одлуке, сагласно одредбама члана 
167. став 1. тач. 1. и 3. Устава, 
извршио у односу на важећи Устав и 
законе. 



37   Број 4 – Свилајнац 12. март 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
 Устав утврђује: да аутономне 
покрајине, у складу са Уставом и 
статутом аутономне покрајине, а 
јединице локалне самоуправе, у 
складу са Уставом и законом, 
самостално прописују уређење и 
надлежност својих органа и јавних 
служби (члан 179.); да су јединице 
локалне самоуправе општине, 
градови и град Београд, као и да се 
послови јединице локалне 
самоуправе финансирају из 
изворних прихода јединице локалне 
самоуправе, буџета Републике 
Србије, у складу са законом, и 
буџета аутономне покрајине, када је 
аутономна покрајина поверила 
јединици обављање послова из 
своје надлежности, у складу са 
одлуком скупштине аутономне 
покрајине (члан 188. ст. 1. и  4.); да 
сви подзаконски општи акти 
Републике Србије, општи акти 
организација којима су поверена 
јавна овлашћења, политичких 
странака, синдиката и удружења 
грађана и колективни уговори морају 
бити сагласни закону (члан 195. став 
1.). 
       За оцену законитости оспорене 
Одлуке од значаја су одредбе 
Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) 
и Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", 
број 62/06). 
   Закон о локалној самоуправи 
прописује: да се овим законом 
уређују јединице локалне 
самоуправе, критеријуми за њихово 
оснивање, надлежности, органи, 
надзор над њиховим актима и 
радом, заштита локалне самоуправе 
и друга питања од значаја за 
остваривање права и дужности 
јединица локалне самоуправа (члан 
1.); да ради задовољавања општих, 
заједничких и свакодневних потреба 
становништва на одређеном 
подручју, јединице локалне 
самоуправе могу да образују месне 

заједнице или друге облике месне 
самоуправе, у складу са законом и 
статутом (члан 8.); да је највиши 
правни акт јединице локалне 
самоуправе статут којим се, поред 
осталог, уређују права и дужности 
јединице локалне самоуправе, као и 
организација и рад органа и служби 
(члан 11.); да су органи општине 
скупштина општине, председник 
општине, општинско веће и 
општинска управа (члан 27.); да 
општинска управа, поред 
надлежности утврђене овим 
законом, обавља и стручне и друге 
послове које утврди скупштина 
општине, председник општине и 
општинско веће (члан 52. тачка 6)); 
да се средства за рад месне 
заједнице, односно другог облика 
месне самоуправе обезбеђују из 
средстава утврђених одлуком о 
буџету општине, односно града, 
укључујући и самодопринос (члан 
75. став 1. тачка 1)). 
        Закон о финансирању локалне 
самоуправе прописује: да јединици 
локалне самоуправе припадају 
изворни приходи остварени на њеној 
територији укључујући и приход од 
самодоприноса (члан 6. тачка 15)); 
да одлука о увођењу 
самодоприноса, поред осталог, 
садржи податке о потребама, 
односно наменама за које се 
средства прикупљају, затим податке 
који се односе на обвезнике, начин и 
рокове извршавања самодоприноса, 
као и лица која се ослобађају те 
обавезе, као и о начину вођења 
евиденције о средствима и  начину 
остваривања надзора грађана у 
наменском коришћењу средстава те 
начину враћања средстава која се 
остваре изнад износа који је 
одлуком одређен (члан 21. тач. 1), 
5), 7), 9) и 10)); да се самодопринос 
може изразити у новцу, роби, раду, 
превозничким и другим услугама, 
зависно од потреба и могућности 
грађана (члан 25. став 1.). 
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 У погледу навода иницијатора 
да оспореном Одлуком нису на 
изричит начин одређене основице за 
обрачун и наплату самодоприноса, 
утврђено је да су одредбама чл. 3. и 
4. Одлуке утврђене основице за 
обрачун и наплату самодоприноса. 
Међутим, разматрајући наведене 
одредбе, Уставни суд је утврдио да 
одредба члана 3. алинеја 1. Одлуке 
у делу који гласи: ''а ако радници у 
иностранству до краја фебруара 
текуће године не пријаве и докажу 
висину своје плате (зараде), као 
основица за обрачун узеће се две 
просечне бруто плате на територији 
општине Свилајнац", није сагласна 
одредби члана 25. став 1. Закона о 
локалној самоуправи, будући да је 
обавеза самодоприноса лична 
обавеза сваког грађанина на кога се 
самодопринос односи и као таква 
она мора бити примерена 
материјалним могућностима сваког 
грађанина појединачно. Наиме, 
висина самодоприноса мора бити 
сразмерна висини одређених 
прихода обвезника самодоприноса, 
па се у том смислу прописивањем 
основице самодоприноса на начин 
како је учињено оспореном 
одредбом Одлуке не обезбеђује 
наведена сразмера, јер зараде 
сваког грађанина појединачно, по 
правилу нису исте.  
 У вези тврдње да оспорена 
Одлука не садржи податке о начину 
враћања средстава која се остваре 
изнад износа који је одлуком 
одређен, утврђено је да је чланом 
14. Одлуке прописано да уколико се 
оствари вишак средстава у односу 
на предвиђена средства, иста ће се 
сразмерно распоредити за намене 
утврђене чланом 5. ове одлуке, као 
и да се наведена средства могу 
распоредити само за поједине 
намене из члана 5. ове одлуке, 
уколико се то покаже целисходније, 
о чему одлучује Савет Месне 
заједнице. Међутим, анализом 

наведене одредбе члана 14. Одлуке, 
Уставни суд је оценио да она није 
сагласна са одредбом члана 21. 
тачка 10) Закона о финансирању 
локалне самоуправе, с обзиром на 
то да средстава самодоприноса 
остварена преко њиховог укупног 
износа одређеног одлуком, морају 
бити враћена обвезницима 
самодоприноса.  
 Како Устав утврђује принцип 
да сви општи акти у Републици 
Србији морају бити у сагласности са 
законом (члан 195. став 1.), то 
наведене одредбе Одлуке које нису 
сагласне закону, нису сагласне ни 
Уставу. 
 Што се тиче навода да Одлука 
не садржи одредбе којима би се 
уредили начин и рокови 
извршавања самодоприноса, 
утврђено је да су одредбама члана 
8. Одлуке уређена питања начина и 
рокова извршавања самодоприноса. 
Међутим, Уставни суд је мишљења 
да одредба члана 8. став 2. Одлуке, 
којом се предвиђа да за друге 
категорије обвезника утврђивање и 
наплату врши општински орган 
управе општине Свилајнац, није 
сагласна одредби члана 179. Устава 
и Закону о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС'', број 
129/07), будући да општине, као 
јединице локалне самоуправе, саме 
прописују уређење и надлежност 
својих органа у складу са Уставом и 
законом.  
 Закон о финансирању 
локалне самоуправе не садржи 
одредбе које би утврђивале намене, 
односно потребе за које се 
самодопринос уводи, из чега 
произлази да је утврђивање намене, 
односно потребе за које се 
самодопринос уводи у домену 
аутономне регулативе предлагача 
одлуке о самодоприносу, односно 
доносиоца наведене одлуке. 
Међутим, приликом увођења 
самодоприноса треба водити рачуна 
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да самодопринос буде у служби 
стварног задовољавања заједничких 
потреба грађана одређеног 
подручја. У том смислу степен 
одређености намене, односно 
потребе за коју се средства од 
самодоприноса прикупљају, према 
мишљењу Суда, требало би да буде 
такав да обвезник самодоприноса, а 
и остали грађани који имају право 
изјашњавања о увођењу 
самодоприноса, приликом 
изјашњавања о предлогу одлуке 
неспорно могу знати за које намене 
и потребе средства самодоприноса 
се имају користити.  
 С обзиром на наведено, Суд 
је оценио да не стоје наводи 
иницијатора да су оспореном 
Одлуком потребе, односно намене 
за које се средства од спорног 
самодоприноса прикупљају 
утврђене уопштено. Наиме, 
одредбом члана 5. Одлуке 
прописане су потребе и намене за 
које се средства прикупљају и за 
шта ће бити утрошена и то: 1. за 
увођење гасификације за грађане на 
подручју града Свилајнца; 2. за 
увођење водоводне и 
каналазационе мреже у граду у 
складу са детаљним урбанистичким 
планом града Свилајнца и уређење 
корита реке Ресаве; 3. за 
асфалтирање, доградњу и 
адаптацију улица у граду у складу са 
детаљним урбанистичким планом 
града Свилајнца; 4. за 
реконструкцију и поправку пољских 
путева и неасфалтираних улица на 
подручју месне заједнице града 
Свилајнца; 5. за финансирање 
изградње електроенергетских 
објеката и одржавање постојеће 
мреже градске расвете на подручју 
месне заједнице града Свилајнца; 6. 
за финансирање изградње градске 
депоније, уређење гробља, 
одржавање зеленила и градске 
чистоће; 7. за финансирање 
унапређења сточарства и 

превентивне здравствене заштите 
домаћих животиња на подручју 
месне заједнице града Свилајнца; 8. 
за финансирање дечје и социјалне 
заштите и образовања; 9. за културу 
и развој физичке културе на 
подручју месне заједнице града 
Свилајнца и 10. за рад органа 
управљања при месној заједници 
града Свилајнца и остале потребе. 
Наведеним одредбама Одлуке су, 
по оцени Суда, у довољној мери 
конкретизоване намене, односно 
потребе, за које се средства 
самодоприноса прикупљају, те стога 
Суд није прихватио иницијативу за 
утврђивање незаконитости члана 5. 
оспорене Одлуке.  
 Полазећи од тога да је 
одредбама члана 10. Одлуке 
предвиђено да се о евиденцији  
прикупљених средстава стара Савет 
Месне заједнице, Суд налази да не 
стоје наводи из иницијативе да 
Одлука не садржи одредбе којима 
би се уредио начин вођења 
евиденције о средствима 
самодоприноса. Такође, по оцени 
Суда, не стоје ни наводи из 
иницијативе да оспореном Одлуком 
није уређено питање начина 
остваривања надзора грађана у 
наменском коришћењу средстава, 
јер је одредбама члана 11. став 1. 
оспорене Одлуке прописано да о 
наменском трошењу средстава 
самодоприноса Савет Месне 
заједнице расправља на седницама 
и приликом усвајања финансијских 
планова Месне заједнице, а најмање 
на шест месеци подноси извештај 
збору грађана.  
 Када су у питању наводи 
иницијатора да се један члан 
домаћинства изјашњавао о 
самодоприносу и за остале чланове 
домаћинства, те да уз иницијативу 
за доношење оспорене Одлука није 
поднет и програм којим се утврђују 
извори, намена и начин 
обезбеђивања укупних финансијских 
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средстава за реализацију пројекта 
који је предмет одлуке, оцењено је 
да, сагласно члану 167. Устава, 
утврђивање тих околности не спада 
у надлежност Суда.  
 Пошто се иницијативом 
оспорава уставност и законитост 
одредаба општег акта којима се 
регулишу питања о којима Уставни 
суд већ има заузет став, Суд је, 
сагласно одредби члана 53. став 2. 
Закона о Уставном суду, донео 
одлуку као у тачки 1. изреке, без 
доношења решења о покретању 
поступка.   
  Предлог да се до доношења 
коначне одлуке обустави извршење 
појединачног акта, односно радње 
предузете на основу Одлуке из 
тачке 1. изреке, Уставни суд је, 
сагласно одредби члана 56. став 3. 
Закона о Уставном суду одбацио, јер 
је о поднетом захтеву из 
иницијативе коначно одлучено. 
  Такође, Уставни суд је у 
спроведеном поступку утврдио да је   
Одлука о увођењу самодоприноса за 
подручје месне заједнице  града 
Свилајнца за период од 1. јануара 
2001. године до 31. децембра 2005. 
године  (''Општински службени 
гласник'', број 4/01), била донета за 
време важења Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 49/99), те да је овај Закон 
престао да важи ступањем на снагу 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 9/02), 
6. марта 2002. године. Чланом 1. 
оспорене Одлуке било је утврђено 
да ради задовољавања заједничких 
интереса и потреба, радни људи и 
грађани месне заједнице града 
Свилајнца, удружују средства 
завођењем самодоприноса у новцу 
за период од 1. јануара 2001. године 
до 31. децембра 2005. године. 
Имајући у виду наведени члан 1. 
Одлуке, утврђено је да је оспорена 
Одлука престала  да важи 31. 
децембра 2005. године. 

 С обзиром на то да је престао 
да важи Устав од 1990. године, да је 
престао да важи Закон о локалној 
самоуправи, који је представљао 
правни основ за доношење 
оспорене Одлуке од 2001. године, 
као и да је престала да важи 
наведена Одлука, Уставни суд је, на 
основу одредбе члана 36. став 1. 
тачка 4) Закона о Уставном суду, 
одбацио иницијативе у деловима 
којима се тражи оцена уставности и 
законитости те Одлуке, због 
непостојања процесних 
претпоставки за вођење поступка и 
одлучивање Суда. 
 Суд је утврдио да је захтев 
иницијатора да Суд донесе 
привремену меру којом ће 
обуставити извршење појединачних 
аката и радњи донетих, односно 
предузетих на основу оспорене 
Одлуке из тачке 4. изреке 
беспредметан, имајући у виду да 
нема процесних услова за оцену 
уставности и законитости те Одлуке. 
 Надаље је Уставни суд 
утврдио да је Одлуку о измени 
Одлуке о увођењу месног 
самодоприноса за подручје МЗ 
Свилајнац за период 2001- 2005. г, 
број 194/2003 од 31. јула 2003. 
године, донео Савет месне 
заједнице. Одлуком је било 
предвиђено да се мења Одлука о 
увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице града Свилајнца за 
период од 1. јануара 2001. године до 
31. децембра 2005. године  
(''Општински службени гласник'', број 
4/01) и то члан 2. став 1. тачка 3, 
тако што уместо: "10%" треба да 
стоји: "2%", односно члан 5. став 1. 
алинеја 2, који се брише и додаје се 
нови који гласи: ''- за раднике на 
привременом раду у иностранству 
пријављена зарада за претходну 
годину која не може да буде мања 
од основице из 2001. године 
увећана за трошкове живота из 
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претходне године у односу на годину 
за коју се уплаћује самодопринос.''  
 Оспорена Одлука од 2003. 
године донета је у време важења 
Устава од 1990. године, који је 
одредбом члана 120. утврђивао да 
закон, други пропис или општи акт 
ступа на снагу најраније осмог дана 
од дана објављивања, осим ако, из 
нарочито оправданих разлога, није 
предвиђено да раније ступи на 
снагу. 
 Правни основ за доношење 
Одлуке је био Закон о локалној 
самоуправи (″Службени гласник РС″, 
број 9/02), који је прописивао да се 
одлуке о увођењу самодоприноса 
објављују на начин на који се 
објављују акти општина (члан 91. 
став 1.). 
 
 Чланом 196. Устава од 2006. 
године утврђено је: да се закони и 
сви други општи акти, објављују  пре 
ступања на снагу (став 1.); да се 
статути и општи акти јединица 
локалне самоуправе објављују у 
локалним службеним гласилима 
(став 3. ); да се закони и сви други 
општи акти објављују пре ступања 
на снагу, односно да ступају на снагу 
најраније осмог дана од дана 
објављивања и могу да ступе на 
снагу раније само ако зато постоје 
нарочито оправдани разлози, 
утврђени приликом њиховог 
доношења ( став 4.). 
 Чланом 24. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе 
прописано је да се одлуке о увођењу 
самодоприноса објављују на начин 
на који се објављују акти јединица 
локалне самоуправе;  
 Полазећи од чињенице да је 
оспорена Одлука из тачке 5. изреке 
по својој природи општи акт, јер је 
саставни део Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје месне 
заједнице града Свилајнца за 
период од 1. јануара 2001. године до 
31. децембра 2005. године и да није 

објављена у смислу одредаба члана 
120. Устава од 1990. године и члана 
91. став 1. Закона о локалној 
самоуправи у време чијег важења је 
била донета, односно у смислу 
одредаба члана 196. важећег Устава 
и члана 24. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе, 
то произлази да није испуњен 
основни услов који сваком општем 
акту обезбеђује егзистирање и 
дејство у правном поретку, те је 
утврђено да оспорена Одлука није 
ступила на снагу и да не производи 
правно дејство.    
 Имајући у виду наведено и да 
је Уставни суд према важећем 
Уставу надлежан да оцењује 
уставност и законитост општих аката 
који су ступили на снагу и који важе 
у моменту покретања поступка 
њихове уставности и законитости 
(члан 167. став 1. тач. 1. до 5.), 
односно општих аката који су 
престали да важе ако је поступак за 
оцену њихове уставности и 
законитости покренут најкасније у 
року од шест месеци од престанка 
њиховог важења (члан 168. став 5.), 
Уставни суд је, у смислу члана 36. 
став 1. тачка 4) Закона о Уставном 
суду, одбацио иницијативу у делу 
којим се тражи оцена уставности и 
законитости наведене Одлуке, јер не 
постоје процесне претпоставке за 
вођење поступка и одлучивање 
Суда.  
 Полазећи од изнетог, Уставни 
суд је на основу  одредаба члана 36. 
став 1. тачка 4), члана 45. тач. 1) и 4) 
и члана 46. тач 3) и 5) Закона о 
Уставном суду и одредаба члана 82. 
став 2. и члана 84. Пословника о 
раду Уставног суда ("Службени 
гласник РС", бр. 24/08 и 27/08), 
одлучио као у изреци. 
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На основу одредбе члана 168. став 
3. Устава, одредбе члана 3. алинеја 
1. у делу који гласи: ''а ако радници у 
иностранству до краја фебруара 
текуће године не пријаве и докажу 
висину своје плате (зараде), као 
основица за обрачун узеће се две 
просечне бруто плате на територији 
општине Свилајнац'', члана 8. став 
2. и члана 14. Одлуке из тачке 1. 
изреке, престају да важе даном 
објављивања Одлуке Уставног суда 
у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''.  
 
                         
                                                                      
ПРЕДСЕДНИК 
УСТАВНОГ СУДА                                                                                    
др Боса Ненадић, с.р. 
        
4585009.0075.27/17 
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