
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 08.јун  Година 2009. – Број 5  
 
       На основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени.гласник РС» број 
129/2007), члана 63. Закона о буџетском систему (Сл.гласник број 9/02, 87/02, 66/05, 85/06) и члана  41. 
Статута Општине Свилајнац («Службени гласник Општине Свилајнац» број 2/08), а на предлог извршног 
органа Општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 08.06.2009. године 
донела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

ЗА 2008.ГОДИНУ 
 
 

    О П Ш Т И   Д Е О 
 
                                                        
                                                                           Члан 1. 
 

Остварени текући приходи примања и приливи као и извршени текући расходи издаци и одливи у 
Завршном рачуну буџета, општине Свилајнац у 2008.години износе : 
 

1. Укупно остварени приходи, 
     примања приливи и пренета средства ........................................485.181  хиљ.динара. 
2. Укупно извршени текући  
     расходи издаци и одливи средстава . ..........................................  462.025 хиљ.динара. 
3. Разлика укупних примања 
     и издатака (1-2) (Салдо жиро-рачуна).........................................    23.156 хиљ.динара. 

     
     У чему је структура и врста прихода и примања и расхода и издатака следећа: 
            1.Пренета неутрошена средства на жиро рачунима корисника из ранијих година 12.636      
хиљ.дин. + 2. Остварени приходи, примања и приливи у току 2008.године 472.545 хиљ.дин.и минус 3. 
Остварени расходи издаци и одливи у току 2008.године  462.658 хиљ.динара, умањени за износ 
обрачунате амортизације у износу од 639 хиљ.дин. и увећани за 6 хиљ,дин, за корекцију новчаних одлива 
за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000 што чини укупну 
разлику вишка прихода, примања и пренетих средстава затечених на жиро рачунима буџета и буџетских 
корисника са стањем на дан 31.12.2008.године, у износу од 23.156 хиљ.дин. 
 
                                                                         Члан 2. 
 
  У Билансу Стања имовине, средстава, потраживања и обавеза, на дан 31.12.2008. године (Образац 
бр.1 Завршног рачуна), утврђена је укупна Актива у износу од 702.518 хиљ.динара и укупна Пасива у 
износу од 702.518 хиљ.динара и то у следећој структури по основним врстама (Скраћени извод из обрасца 
1.) : 
           А к т и в а /Имовина, средства и потраж./                  П а с и в а /Обавезе и извори капитала/                                                 
1. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВ./Кл.0/   =  324.849       1. ОБАВЕЗЕ  ИЗ ПОСЛОВ./Кл.2/  =  354.479 
2. ФИНАНСИЈСКА ИМОВ....../Кл.1/  =  377.669        2. ИЗВОРИ КАПИТАЛА    /Кл.3/  =  348 039   
Стање активе :                             =  702.518                  Стање пасиве :               =  702.518 
=============================               =========================      
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У Билансу стања у делу Извора капитала и утврђивања резултата исказан је суфицит из 

пословања у 2008.години у износу од 14.783 хиљ. дин. као и  нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година у износу од 6.210 хиљада  динара. 
 
                                                                           Члан 3. 
 
         У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31.12.децембра 2008.године (Образац бр.2 
Завршног рачуна), утврђени су у следећим износима : 
1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефин.имовине......... 451.332 хиљ.динара 
2. Укупно извршени расходи и издаци  за набавку нефин. имовине  ......       441.025 хиљ.динара  
      3. Буџетски  суфицит (ред.бр1-ред.бр2)  .................................................      10.307 хиљ.динара 
      4. Корекција суфицита за прим.од кредита, амортиз.и приватизације 
           и дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих год. ....    26.109 хиљ.динара 
      5. Корекција за утрошена средства текућих прихода и примања од  
          продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима .....    21.633 хиљ,динара 
      6. Укупан вишак прихода – суфицит (р.бр.3+р.бр.4-р.бр.5) ............  =     14.783 хиљ.динара.    
Утврђени вишак прихода –суфицит из пословања за 2008.годину биће пренет  у наредну го- 
дину  и наменски распоређен у износу од 218 хиљ.динара и нераспоређен у износу од 14.565 хиљ.динара. 

Укупан буџетски резултат утврђен је : 
                                                                      

О п и с Економска 
класификација 

Буџетска 
средства 

Додатна  
средства 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 
I  УКУПНА СРЕДСТВА (II +III) 3+7+8+9 428.428 56 753 485.181 
II  УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 422 185 50 360 472 545 
   1. Текући приходи 7 400 917 48 398 449.315 
        од којих су 1.1 –примљене камате 7411 569  569 
   2. Примања од продаје нефин.имовине 8 138 1 879 2 017 
   3. Прим.од задуживања и пр.неф.имов 9 21 130  83 21.213 
       3.1.Прим.од прод.финанс.имовине 92 59 83 142 
III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 6 243 6 393 12 636 
IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 418 413 45 245 462 658 
   4. Текући расходи  4 297 906 40 769 338 675 
       од чега отплата 4.1.изд.за камату 44 5 932 299 6 231 
   5. Издаци за нефинансијску имовину 5 100 857 1 493 102 350 
   6. Изд.за отпл.главн.и наб.неф.имов. 6 19 650 1 983 21 633 
       6.1. Набавка финансијске имовине 62 - - - 
V УКУПНА СРЕДСТВА минус    УКУ- 
    ПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 

 
10 015 

 
11 508 

 
22 523 

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (4+5)-(1+2) (7+8)- (4+5) 2 292 8.015 10 307 
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ приходи и  
 расходи умањени за прим.и дате камате 

(7-7411+8) 
(4-44+5) 

 
7 655 

 
8 314 

 
15 969 

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТ. 
        (VI + (3.1 -6.1)) 

(7+8)-(4+5)+ 
(92-62) 

 
2 351 

 
8  098 

 
10 449 

 
   Буџетски суфицит (VI) у износу од 10.307 хиљ.динара, при утврђивању укупног 

финансијског резултата пословања у обрасцу 2 –Биланс прихода и расхода коригован је за део 
прихода и средстава кредита, амортизације,  део нераспорерђеног вишка прихода и примања из 
ранијих година и приватизације коришћен за финансирање расхода и капиталних издатака у 
току пословне године, и утврђен укупан финaнсијски резултат - суфицит у износу од 
14.783 хиљ.динара (АОП 2355 и 1225 образаца Завршног рачуна). 
 
                                                                      Члан 4. 
 

   Остатак нераспоређеног вишка прихода из ранијих година из биланса стања после 
покрића дефицита из ранијих година, у износу од 6.210 хиљада динара преноси се у наредну 
годину и користиће се сходно одлукама органа управљања сваког корисника у чијем распореду 
резултата је остао нераспоређени приход, са приоритетом измиривања капиталних и 
инвестиционих  издатака..   
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                                                                        Члан 5. 
 

     У Извештају о капитaлним издацима и финансирању  периоду од 01.01. до 
31.12.2008.године (Образац бр.3 Завршног рачуна), утврђени су укупни извори финансирања у 
износу од   23.230  хиљ.динара и укупни издаци у износу од 123.983 хиљ.динара што за 
резултат даје мањак примања од нефинансијске имовине – дефицит у износу од: 100.753 
хиљ.динара. 
 
      У скраћеном изводу из обрасца 5. Завршног рачуна структура примања нефинансијске 
имовине и издатака за набавку финансијске имовине је следећа:  
 
- Примања од прод. осн.средст./кл.8/    =   2.017       - Издаци набавку осн.сред./кл.5/     = 102.350 
- Примања од задуживања   /к-то 91/    =  21.213      - Издаци за отпл.главнице /к-то61/  =  21.633  
    ----------------------------------------------------------      ---------------------------------------------------------- 
 Укупно прим.од прод.неф.имов./8+9/  =  23.230       Укупно издаци за неф.имов. /5+6/  = 123.983 
============================================================ 
 

   На основу наведеног у подбилансу капиталних примања и издатка утврђује се 
дефицит – мањак примања у односу на капиталне издатке у износу од 100.753 хиљ.динара. 
     
                                                                      Члан 6. 
 

    У извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01 до 31.12.2008 .године (Образац 
бр.4 Завршног рачуна), утврђени су укупни новчани приливи на рачуне корисника и пренета 
средства  у износу од  485.181  хиљ.динара и укупни новчани одливи са рачуна у износу од     
462.025  хиљ. динара, и разлика у износу од 23.156  хиљ.динара. 
 

   При обрачуну прилива и одлива новчаних средстава утврђено је да су расположива 
новчана средства остварена од пренетих неутрошених средстава на рачунима из претходиних 
година у износу од 12.636 хиљ.динара и текући приливи у току 2008.године у износу од 472.545 
хиљ.дин. што укупно даје приливе у износу од 485.181 хиљ.динара.  Одливи новчаних 
средстава остварени су у укупном износу у току 2008.године од 462.658 хиљ.динара,  
кориговани за износ обрачунате амортизације у износу од 639 хиљ.динара и 6 хиљ.динара за 
износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6, што укупно даје новчане 
одливе у износу од 462.025  хиљ.динара, а разлика представља неутрошена новчана средства 
затечена на рачунима корисника на дан 31.12.2008. године у укупном износу од 23.156 
хиљ.динара, и исказана је у Билансу стања на новчаним средствима – конто 1211 стање жиро-
рачуна. 
                                                                    Члан 7. 
 

   У Извештају о извршењу буџета у периоду 01.01 до 31.12.2008.године (Образац бр.5 
Завршног рачуна), утврђена је укупна разлика – суфицит у износу од  9.887 хиљ.динара, између 
укупних  прихода и примања од 472.545 хиљ.динара и укупно извршених расхода и издатака у 
износу од 462.658  хиљ.динара, и то по нивоима и изворима финансирања из: Републике, 
буџета општине, ООСО, донација и осталих сопствених извора. 
 

 У скраћеном изводу из Извештаја утврђена су од укупних износа из става 1. овог члана 
стања и разлике прихода и расхода по изворима на следећи начин: 
  
- Из Републике: Примања  =152.589 х.дин. Расходи = 148.873 хиљ.дин. Вишак прим. + 3.716 х.д. 
- Из буџ.општ.:  Примања = 268.100 х.дин. Расходи = 268.143 хиљ.дин  Мањак прим. -      43 х.д. 
- Од ООСО        Примања =     1.496 х.дин. Расходи =    1.397 хиљ.дин.Вишак прим.  +      99 х.д. 
- Из донација :   Примања =          12 х.дин. Расходи =       26 хиљ.дин. Мањак прим.  -     14 х.д. 
- Из остал.изв:   Примања =   50.348 х.дин. Расходи =  44.219 хиљ.дин. Вишак прим   + 6.129 х.д. 
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П О С Е Б А Н   Д  Е О : 
 

Члан 8. 
 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској 
класификацији износе укупно : 
     - на нивоу општине : План износи  600.825 хиљ. динара,   Остварење  472.545 х.дин.  78,65 %.        
 од чега : 
1. Приходи класе 7:        План    = 515.325 х.дин,     Остварење   =  449.315 х.дин   или    87,19 % 
2. Приходи класе 8:        План    =   23.500 х.дин,     Остварење   =      2.017 х.дин   или     8,58 % 
3. Приходи класе 9:        План    =   62.000 х.дин,     Остварење   =     21.213 х.дин    или   34,21 %  
   Упоредне Табеле плана и остварења прихода и примања по економској класификацији и 
структури на 6 цифара /аналитички/, приложене су уз ову Одлуку и чине њен саставни део. 
 
                                                                             Члан 9. 
 

Укупно планирани и остварени текући расходи и издаци  према економској 
класификацији износе укупно  : 

- на нивоу Општине: План износи 600.825 хиљ.динара,  Извршење 462.658 хиљ.дин. или  
77,00% од чега : 
1. Расходи класе 4:        План      =   465.663 х.дин,      Извршење    =  338.675 х.дин. или    72,73 % 
2  Расходи класе 5:        План      =   114.112 х.дин,      Извршење    =  102.350 х.дин. или    89,69 % 
3  Расходи класе 6:        План      =     21.050 х.дин,      Извршење    =    21.633 х.дин. или   102,77% 

Упоредне Табеле  плана и извршења расхода и издатака по економској класификацији 
на 6 цифара /аналитички/, и по корисницима  приложене су уз ову Одлуку и чини њен саставни 
део. 

 
Из Табела прихода и расхода, као и из Завршног Рачуна Извршења буџета за 

2008.годину  утврђено је да је да је план прихода и примања и расхода и издатака из Одлуке о 
буџету остварен на следећи начин: 
 -План буџетских прихода и прим. = 574.836 хиљ.дин. Остварење = 402.584 хиљ.дин или 70,03%. 
- План буџетских расхода и издат. = 574.836 хиљ.дин. Извршење  = 398.767 хиљ.дин или 69,37% 
а разлика између укупно остварених прихода и примања за период 01.01.до 31.12.2008 године у 
износу од 402.584 хиљ.дин.и извршених расхода и издатака у износу од 398.767.хиљ.динара 
представља вишак прихода и примања у текућој години у износу од 3.817 хиљ.динара. и са 
нераспоређеним вишком прихода  и примања из ранијих година у износу од  741 хиљ.дин. чини 
стање затечено на жиро-рачуну извршења буџета на дан 31.12.2008.год. и исказано у билансу 
стања износи 4.558 хиљ. динара и преноси се за коришћење у наредној години. 
 
                                                      З А В Р Ш Н Е   О Д Р Е Д Б Е : 
 
                                                                             Члан 10. 
 
    Завршни рачун општине Свилајнац садржи  
          1.   Биланс стања на дан 31.12.2008.године, 

2. Биланс прихода и расхода за период 01.01 до 31.12.2008.године. 
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду 01.01 до 31.12.2008.г. 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01 до 31.12.2008.године. 
5. Извештај о извршењу буџета по изворима и разлика  резултата од 01.01 до 31.12.2008. 
6. Објашњење великих одступања између плана и извршења за пер.01.01 до 31.12.2008 
7. Извештај о примљен.донацијама, кредитима и отплатама за период 01.01 до31.12.2008 
8. Извештај о коришћењу средстава буџетских резерви за период 01.01 до31.12.2008.год. 
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године од 01.01 до 31.12.2008 године и 
10. Извештај екстерне ревизије о Завршном рачуну буџета општине Свилајнац за 2008. 

годину.  
    (Извештаји се прилажу уз ову Одлуку и чине њен саставни део). 
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Члан 11. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2008.годину прилог је ове 
Одлуке и чини њен саставни део. 
 

Члан 12. 
 

Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Свилајнац , за 2008.годину, заједно са 
припадајућим обрасцима и извештајима (од 1 до 10), доставити Министарству финансија – 
Управи за трезор. 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука објавиће се у  Службеном  гласнику  општине   Свилајнац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

Број :  06-23/09-I-1 ,  Дана 08.06.2009. године 
 
             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          

Мирослав Маринковић, Др.ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
На основу члана 7. Закона о буџетском систему  („Сл.гласник РС“ бр.9/02, 87/02, 61/05, 

66/05, 101/05, 62/06,  85/06 и 86/07 и чланова 30. и 41. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана 15. Одлуке о буџету општине Свилајнац („Сл.гласник РС“ 
22/08)   )  и чл. 41. Статута општине Свилајнац („Сл.гласник општине Свилајнац“ 2/2008), а на 
предлог извршног органа општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на седници 
одржаној 08.06.2009. године усвојила је: 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР ДО 31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ 
 
I. ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 
 
1.Укупни план прихода и примања буџета и корисника у Трезору износе: 600.825 х.дин. 
2 Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника у Трезору износе:   472.545 х.дин. 
                  Разлика (неостварени приходи и примања) износи...................   128.280 х.дин. 
 
Остварење укупних прихода и примања мање је у односу на план и износи  78,65%, 
у чему је структура по корисницима следећа: 
А/.Планирани приходи и примања буџета из Одлуке о буџету износе........574.836 х.дин. 
     Остварени приходи и примања буџета износе ..........................................402.584 х.дин. 
                   Разлика (неостварени буџетски приходи) износи .......................172.252 х.дин. 
 
      Остварење буџетских прихода и примања мање је у односу на план и износи 70,03% 
 
Б/. Планирани сопствени приходи корисника и месних заједница износе.  25.989 х.дин. 
      Остварени сопствени приходи корисника и месних заједница износе...69.961 х.дин. 
 
      Остварење сопствених прихода веће је у односу на план и износи 268,16 %. 
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План и остварење прихода и примања по свим категоријама и врстама прихода 

садржани су у упоредним табелама према припадности и економској класификацији које су дате 
као прилог уз Одлуку о Завршном рачуну буџета и саставни су део овог извештаја. 
 
Структура укупно остварених прихода и примања у износу од  472.545 хиљ.динара по 
изворима из којих су остварени је следећа: 
- Буџетски приходи и примања износе ....................268.100 хиљ.динара 
- Приходи од трансфера из Републике износе ........152.589 хиљ.динара и 
- Приходи од осталих сопствених извора износе....  51.856 хиљ.динара. 
 
Буџетски приходи остварени су из редовних прихода који припадају локалним самоуправама, 
а по: -основу припадајућег дела пореза на зараде, пореза на друге приходе (од самосталне 
делатности, имовине, самодоприноса, и других прихода) који су остварени у укупном износу од 
98.977 хиљ.дин. са 92,59% у односу на план; -по основу пореза на фонд зарада 1.464 хиљ.дин. 
са 292,86% у односу на план; -по основу пореза на имовину (порез на имовину, на наслеђе и 
поклон, на капиталне трансакције и на акције) у износу од 46.550 хиљ.дин. са 72,51% у односу 
на план; -по основу комуналних и градских такси (коришћење рекламног простора, 
регистрација возила, накнаде за загађивање животне средине и др.такси) које су  остварене у 
износу од 17.761 хиљ.дин. са 37,00% у односу на план; -по основу таксе за истицање фирме 
која је остварена у износу од 26.082 хиљ.дин. са 133,76% у односу на план; -по основу камате 
на КРТ укључен у депозит банака остварен у износу о 569 хиљ.дин. са 6,25% у односу на план; 
-по основу накнаде за коришћење простора, грађевинског земљишта и шумског и 
пољопривредног земљишта која је остварена у износу од 7.878 хиљ.дин. са 46,34% у односу на 
план; -по основу такси у корист нивоа општина, закупа, накнада за уређење земљишта и 
прихода општинских органа управе од споредне продаје добара и услуга које су остварене у 
износу од 38.906 хиљ.дин. са 89,23% у односу на план и приходи од новчаних казни и 
мешовити и неодређени приходи у износу од 1.067 хиљ.дин.са 23,72% у односу на план. 
 
Приходи остварени од трансфера из Републике: који укупно износе 152.589 
хиљ.дин.пренета су по основу Ненаменског трансфера Републике, сходно Закону о 
финансирању локалне самоуправе у износу од 112.635 хиљ.дин. , по основу отпремнине 
радницима у износу од 1.620 хиљ.дин., по основу програма социјалне заштите преко вртића и 
Црвеног крста 4.977 хиљ.дин., у пројектима Фонда за уређивање грађевинског земљишта у 
износу од 11.331 хиљ.динара, у пројектима Општинске управе за финансирање санације крова 
на спортској хали и адаптацији канцеларије за младе у износу од 4.090 хиљ.дин., у пројекту 
Фонда за заштиту и унапређење човекове околине 4000 хиљ.дин.  по основу финансирања 
друштвене бриге о деци у износу од 11.906 хиљ.динара и по основу рефундација за трошкове 
грејања, телефона и зарада радника преко тржишта рада у износу од 2.030 хиљ.динара. 
 
Приходи остварени из сопствених извора, донација и осталих извора износе 51.856 хиљ.дин. 
и чине их средства самодоприноса наплаћена преко посебних рачуна самодоприноса месних 
заједница у износу од 23.059 хиљ.дин., еколошке таксе у износу од 281 хиљ.дин., текући 
трансфери 2.000 хиљ.дин., приходи од продаје добара и услуга и закупа 23.011 хиљ.дин. и 
примања од продаје нефинансијске имовине 1.879 хиљ.динара. 
 
Структура остварења прихода и примања по економским категоријама је следећа: 
1.Текући приходи (економска категорија класе 7) износе........................449.315 х.дин. 
2. Приходи од продаје нефинанс.имовине (екон.катег.класе 8) износе ..    2.017 х.дин. 
3. Примања од задуживања (екон.катег.класе 9) износе ......................... 21.213 х.дин. 
 
II. ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА: 
 
Укупно планирани расходи и издаци буџета и корисника трезора износе  600.825 х.дин. 
Укупно извршени расходи и издаци буџета и корисника Трезора износе   462.658 х.дин. 

Расходи и издаци извршени су ниже у односу на планиране са 77,00%. 
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План и извршење расхода и издатака по корисницима и економској класификацији 

садржани су детаљно у Табелама извршења расхода које су прилог Одлуке о Завршном рачуну 
и чине саставни део овог извештаја. 
 

Из прегледа се види да код извршења буџетских расхода и издатака није дошло до 
прекорачења у односу на план, како на  укупном нивоу, тако ни код корисника, а није било ни 
прекорачења дозвољених апропријација. 
 

За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 3.000 хиљ.дин. и није 
било коришћења ни издатака у току 2008. године. 
 

За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од  19.318 хиљ.дин., 
извршена су у износу од 17.025 хиљ.дин., за неопходне и оправдане издатке. Преглед 
коришћења текуће резерве дат је у прилогу и саставни је део овог извештаја. 

 
Поред финансирања редовних и осталих расхода неопходних за функционисање и рад 

корисника, у току 2008. године уложена су значајна средства у капитална улагања у поправке и 
одржавање зграда и објеката на територији општине Свилајнац. 
 

Капитална инвестициона улагања за одржавање објеката и улагање у опрему корисника 
буџета остварена су у износима датим у следећим прегледима: 
 

1. За поправке и одржавање објеката и опреме на економској класификацији расхода 
425 утрошено је укупно 23.314  хиљ.дин. и то по следећој структури по корисницима и 
изворима финансирања: 

                                        Укупно   Република        Буџет   Сопствени извори 
Општинска управа                      6.381         4090              2.291                  -               
Култура                                        185             -                   152                33 
Фонд за уређ.грађ.земљ.            5.375             -                5.375      
Фонд екологије                           1.134             -               1.134                        
Месне заједнице                         9.802             -               1.059           8.743                           
Дечји вртић                                  401            392                   -                 9 
Остали корисници                          36             -                       -               36 
Свега попр.и одржав.              23.314          4.482              10.011          8.821    
 

2. За набавку и изградњу објеката и опреме на економској класификацији класе 5 
утрошено је  102.350 хиљ.дин. и то  
Општинска управа                     8.571             -                    8.571               - 
Дечји вртић                               3.288             999               2.124             165 
Култура                                     1.321             480                  295             546 
Фонд екологије                          4.160          4.000                  -                 160 
Фонд за уређ.грађ.земљ.          83.918              -                 83.918               - 
Месне заједнице                        1.045              -                      423            622 
ТООС                                             47               18                    29               - 
Свега објекти и опрема:          102.350         5.497             95.360          1.493 
 

Извршени расход специфицирани у горњим табелама односе се на улагања код 
корисника за следеће намене: 
-Општинска управа у току 2008. године извршила је набавке неопходне рачунарске опреме и 
софтвера за пореску и другу администрацију, одржавање зграде и опреме, набавку 
канцеларијске и комуникационе опреме, аутомобила и набавку грађевинског земљишта. За 
улагање у адаптацију канцеларије за младе и санацију крова на спортској хали коришћена су и 
средства надлежних министарстава у укупном износу од 4.090 хиљ.динара. 
-Библиотека и Центар за културу су улагали у набавку рачунарске опреме, у пројекат 
дигитализације завичајног одељења и пројекат информационог система библиотеке за које су 
коришћена и републичка средства у износу од 480 хиљ.динара. 
-Дечју вртић је инвестирао у изградњу новог објекта и проширење смештајног капацитета за 
дневни боравак и смештај већег броја деце, као и за опремање истог. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
-Фонд за уређивање грађевинског земљишта је у оквиру својих инвестиционих активности 
финансирао и учествовао у изградњи, поправци и одржавању: -саобраћајне инфраструктуре 
(асфалтирање, поправке и одржавање градских саобраћајница и тротоара, сеоских путева и 
прилаза и сл.); -комуналне инфраструктуре и финансирање објеката водоснабдевања 
„Перкићево“ са припадајућим објектима и опремом. Битно је напоменути да је Фонд преко 
економске класификације 463-Трансфери другим нивоима власти учествовао и у финансирању 
објеката за основно и средње образовање, као и комуналне инфраструктуре у месним 
заједницама на територији општине Свилајнац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-2  Дана: 08.06.2009. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др.ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 
На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08) Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној дана 
08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСВАЈА СЕ извештај Општинског 
јавног правобраниоца о уговору о пословно-
техничкој сарадњи број 401-11/08-11 од 
06.03.2008.године, закљученим између 
међународне међувладине организације 
"ЕВРОПСКА ЕКСПЕРТСКА ГРУПА" и општине 
Свилајнац. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општински јавни правобранилац 
поднео је Скупштини општине Свилајнац 
извештај о уговору о пословно-техничкој 
сарадњи број 401-11/08-11 од 
06.03.2008.године закљученим између 
међународне међувладине организације 
"ЕВРОПСКА ЕКСПЕРТСКА ГРУПА" и општине 
Свилајнац. 
 У предметном извештају обухваћене 
су све битне одредбе уговора о пословно-
техничкој сарадњи, закљученим између 
међународне међувладине организације 
"ЕВРОПСКА ЕКСПЕРТСКА ГРУПА" и општине 
Свилајнац,.  

Имајући у виду напред наведено, 
Скупштина општине, по разматрању 
извештаја Општинског јавног 
правобраниоца о уговору о пословно-
техничкој сарадњи број 401-11/08-11 од 

06.03.2008.године, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-3  Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08) Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној дана 
08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за раскид 
уговора о пословно-техничкој сарадњи 
закљученим између међународне 
међувладине организације "ЕВРОПСКА 
ЕКСПЕРТСКА ГРУПА" и општине Свилајнац, 
број уговора 401-11/08-11 од 
06.03.2008.године и покретање поступка 
пред стварно и месно надлежним судом од 
стране Општинског јавног правобраниоца. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општински јавни правобранилац 
поднео је Скупштини општине Свилајнац 
извештај о уговору о пословно-техничкој 
сарадњи број 401-11/08-11 од 
06.03.2008.године закљученим између 
међународне међувладине организације 
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"ЕВРОПСКА ЕКСПЕРТСКА ГРУПА" и општине 
Свилајнац. 
 Имајући у виду извештај Општинског 
јавног правобраниоца о уговору о пословно-
техничкој сарадњи број 401-11/08-11 од 
06.03.2008.године, Скупштина општине 
Свилајнац је донела решење као у 
диспозитиву. 
  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број: 06-23/09-I-4  Дана: 08.06.2009. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07), члана 60. а у вези 
са чланом 6. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("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 
08.06.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
 

О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ 
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одређују се услови, 
обим и поступак отписа обрачунате а 
неплаћене камате на обавезе доспеле за 
плаћање до 31. децембра 2007. године (у 
даљем тексту: камата) по основу локалних 
јавних прихода, и то: 
 

1. пореза на имовину правних 
лица; 

2. пореза на имовину физичких 
лица; 

3. локалне комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном 
простору; 

4. накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта; 

5. накнаде по основу ранијег 
самодоприноса. 

 
 
 

Члан 2. 
 
 Право на отпис камате на обавезе 
по основу локалних јавних прихода из члана 
1. ове Одлуке (у даљем тексту: обавезе) 
остварује се на основу захтева обвезника, 
односно лица одговорног за испуњење 
обавезе обвезника (у даљем тексту: 
подносилац захтева), који се подноси по 
испуњењу услова прописаних овим чланом, 
најкасније до 1. августа 2009. године. 
 Уз захтев се подноси документација 
из које произилази да су испуњени 
прописани услови за отпис камате (доказ о 
уплати главног дуга по основу обавеза на 
прописаним уплатним рачунима локалних 
јавних прихода). 
 Захтев се подноси за сваку врсту 
обавезе из члана 1. ове Одлуке, Одељењу 
за буџет и финансије Општинске управе 
општине Свилајнац (у даљем тексту: 
надлежни орган). 
 
 Отпис камате у складу са овом 
Одлуком, врши се подносиоцу захтева - 
резиденту Републике Србије, који је:  
 1) на прописане уплатне рачуне 
локалних јавних прихода уплатио главни 
дуг по основу из члана 1. ове Одлуке за које 
подноси захтев за отпис камате и споредна 
пореска давања по основу тих обавеза осим 
камате, доспелих за плаћање до 31. 
децембра 2008. године; 
 2) на прописане уплатне рачуне 
локалних јавних прихода уплатио главни 
дуг по основу обавеза из члана 1. ове 
Одлуке за које подноси захтев за отпис 
камате и споредна пореска давања по 
основу тих обавеза, доспелих за плаћање 
до 1. августа 2008. године, до дана 
подношења захтева.  
 

Члан 3.  
 
 Подносиоцу захтева који је испунио 
услове из члана 2. ове Одлуке отписаће се 
камата по основу обавезе коју је уплатио, и 
то: 
 1) 100% камате ако је уплату 
извршио у складу са чланом. 2. став 4. ове 
Одлуке.  
 

Члан 4. 
 
 Право на отпис камате утврђује се 
решењем надлежног органа - Одељења за 
буџет и финансије Општинске управе 
општине Свилајнац, у складу са законом. 
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 Одељење за буџет и финансије 
Општинске управе општине Свилајнац, води 
евиденцију о остваривању права у складу са 
овом Одлуком и стара се о спровођењу ове 
Одлуке. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-5  Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 3, 5, 6, 7 и 8. 
Одлуке о утврђивању друштвених признања 
општине Свилајнац ("Општински службени 
гласник", број 9/05), Скупштина општине 
Свилајнац, на предлог Комисије за 
друштвена признања, на седници одржаној 
08.06.2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА 

 
I 

 
 Поводом 29. јуна - Дана општине 
Свилајнац, истакнутим појединцима, 
Скупштина општине Свилајнац додељује 
друштвено признање и то: 

 
ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
1. Ацку Игњатовићу, председнику 

Црвеног крста Свилајнац 
2. Др Илији Б. Лазаревићу, професор у 

пензији 
 

ЗАХВАЛНИЦУ 
 

1. Ивану Јончићу, наставнику физичког 
васпитања  

2. Милану Тасићу из Роанде 
3. Мирољубу Марјановићу из Седлара 
4. Александри Павићевић из 

Свилајнца, управнику Дома ученика 
Пољопривредно-ветеринарске 
школе "Свилајнац" у Свилајнцу 

5. Милану Алексићу из Кушиљева, 
наставнику биологије 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-6  Дана: 08.06.2009. године 

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

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 38. Закона о 

водама ("Службени гласник РС", број 
46/91... 54/96), члана 18. и 19. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Службени 
гласник РС", бр. 62/2006) и члана 41. 
Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац, на седници 
одржаној 08.06.2009. године, усвојила је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНОГ ПОДРУЧЈА 
И  

ПРОПИСИВАЊУ ПРОТИВЕРОЗИОНИХ 
МЕРА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се ерозивно 
подручје у општини Свилајнац и прописују 
противерозионе мере у циљу 
оспособљавања пољопривредног земљишта 
за рационалну употребу и спречавање 
штета од ерозије. 
 

Члан 2. 
 
 Ерозивним подручјем у смислу ове 
Одлуке сматрају се катастарске парцеле 
које се налазе на земљишту које је 
нападнуто ерозијом због бујица и других 
дејстава воде услед којих настаје спирање, 
подривање, клизање и одроњавање 
земљишта. 
 У општини Свилајнац то је: 
 1. подручје обале реке Мораве на 
местима где речно корито прави кривине; 
 2. сливно подручје улива реке 
Ресаве у Велику Мораву, у дужини 650 м; 
 3. сливно подручје корита 
непрофилисаних водотокова (Ресава у 
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Суботици, Ресава у Грабовцу, Подјазак у 
Седлару, Трстена у Војски, Буљански поток, 
Тропоњски поток, Роћевачки поток, 
Дубнички поток, Бресјански поток, 
Купиновачки поток "Врлаје", Зли поток у 
Кушиљеву); 
 4. оброни на путу Гложане - Војска; 
 5. клизишта у селима Дубница, 
Проштинац, Мачевац, Војска и Ђуринац. 
 

Члан 3. 
 
 На ерозивном подручју 
примењиваће се противерозионе мере: 
 

1) забрана преоравања ливада, 
пашњака и других необрађених 
површина на стрмим падинама ради 
њиховог претварања у оранице са 
једногодишњим усевом; 
2) увођење плодосмена; 
3) обрада (орање) пољопривредног 

земљишта попречно на пад терена; 
4) да се терени са нагибом већим од 

10% обрађују паралелно са изохипсама, да 
се на таквим теренима и у сливовима 
појединих бујица структуром сетве обезбеди 
да најмање једна трећина укупне површине 
буде засејана или засађена вишегодишњим 
засадима и да се терени са нагибом већим 
од 25% не користе као оранице; 

5) забрана напасања стоке на 
одређено време или ограничавање броја 
грла која се могу пуштати на одређене 
површине; 

6) гајење вишегодишњих култура 
(ливаде, шуме и воћњаци); 

7) подизање и гајење 
пољозаштитних појасева или сађење 
вишегодишњих 
дрвенастих биљака; 

8) забрана сече шума и шумских 
засада изнад угрожених парцела; 

9) мелиорација деградираних шума 
и пашњака; 

10) уређење бујичних токова и 
изградња специфичних грађевинских 
објеката; 

11) забрана вађења земље, шљунка, 
песка и других материјала; 

 
Члан 4. 

 
 Мере наведене у члану 3. 
Одлуке које ће примењивати власници, 
односно корисници земљишта на ерозивном 
подручју одређује својим решењем 
надлежни орган Општинске управе. 

Члан 5. 
 

 Власници, односно корисници 
ерозивног земљишта имају право да обаве 
најнужније радове и несметано беру 
плодове са ерозивног земљишта, засејаног 
пре ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

 Трошкове спровођења 
противерозионих мера сносе власници, 
односно корисници земљишта. 
 Ако власник, односно корисник 
не предузме мере заштите од ерозије, 
надлежни орган Општинске управе може 
спровођење тих мера поверити 
одговарајућој организацији на трошак 
власника, односно корисника ерозивног 
земљишта. 
 

Члан 7. 
 

 Контролу над спровођењем ове 
Одлуке вршиће надлежни орган Општинске 
управе. 
 

Члан 8. 
 

 За радње учињене противно 
одредбама ове Одлуке примењиваће се 
принудне мере и изрицати казне 
предвиђене Законом. 
 

Члан 9. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-7 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
               На основу члана 28. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Службени 
гласник РС", број 62/06), члана 20. став 1. 
тачка 20. 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 
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на седници одржаној 08.06.2009. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЉСКЕ 
ШТЕТЕ, ЗАБРАНИ ИСПАШЕ СТОКЕ И 
СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА 
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

                Овом Одлуком уређују се 
права и обавезе грађана у циљу 
заштите пољопривредног земљишта и 
имања на подручју општине Свилајнац 
ради сузбијања пољских штета на 
пољопривредном и осталом земљишту, 
начин коришћења пољских путева 
(некатегорисаних и сезонских), начин 
организовања службе пољочувара, 
њихова права и дужности ради заштите 
наведених добара. 
                У Одлуци се поред осталих 
мера заштите прописују казне за 
прекршаје и друга питања од значаја за 
спровођење исте. 
 

Члан 2. 
 

                Пољопривредно земљиште је 
земљиште које се користи за 
пољопривредну производњу и чине га 
обрадиво пољопривредно земљиште 
(њиве, вртови, воћњаци, виногради и 
ливаде) као и пашњаци, рибњаци, 
трстици и мочваре.  
                Под пољопривредним 
објектима сматрају се објекти у 
функцији примарне пољопривредне 
производње (економски објекти, објекти 
за смештај пољопривредне 
механизације, силоси, магацини и сл.), а 
под уређајима се подразумевају сви 
уређаји који служе сврси 
пољопривредне производње, као што су 
системи за наводњавање, одводњавање 
и други машински уређаји у општој 
употреби. 
                Пољски путеви захтевају 
посебну пажњу, па се у Одлуци њима 
посвећује посебна пажња, а нарочито, 
доводним и одводним каналима и 
њиховом правилном коришћењу и 
старању без обзира у чијој су својини. 

                Под засадима подразумевају 
се расадници за масовну производњу 
воћних и свих других садница као и све 
врсте леја за производњу расадног 
материјала. 
 

ЗАШТИТА УСЕВА И ЗАСАДА 
 

Члан 3. 
 

 Забрањено је оштећивање свих 
врста пољопривредних култура у току 
вегетације као и плодова после жетве-
бербе, док се налазе на пољопривредном 
земљишту и то било да се штета чини 
напасањем стоке на њивама, ливадама и 
другом пољопривредном земљишту, или на 
међама парцела, или да се перната живина 
и стока креће преко њива и ливада или 
другог пољопривредног земљишта. 
 

Члан 4. 
 

 Забрањено је брање туђег воћа и 
поврћа, као и других пољопривредних 
култура, оштећење посађених садница 
воћа, поврћа и других биљних врста. 
                      Забрањено је прелажење 
преко обрађених и засејаних површина у 
току вегетације: пешице, запрежним, 
моторним возилима или слободно кретање 
стоке и живине без надзора власника. 
 

Члан 5. 
 

 Забрањује се затрпавање или 
оштећење река, потока и канала изграђених 
или природно насталих који служе за 
довођење или одвођење воде без обзира у 
чијој су својини. 
 

Члан 6. 
 
 Забрањено је оштећивање 
пољопривредних објеката (економске 
зграде, пољски магацин, шупе за алат, 
силоси и сл.), оштећење пољопривредне 
механизације, система за наводњавање и 
уређаја на пољопривредним имањима. 
                      Забрањено је да се оштећују 
и сужавају пољски путеви заоравањем, да 
се оштећују знакови поред путева који 
обележавају пролазе, забрану паше и сл. 
 

Члан 7. 
 

 Забрањена је садња високо растућег 
дрвећа (воћака или других засада) чија 
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висина прелази два метра на удаљености 
мањој од три метара од међа или граница 
пољопривредних парцела. 
 У случају већ засађених високих 
стабала или других засада чија висина 
прелази два метра, власници су дужни да 
поткрешу стабла на висину од два метра 
ако се налазе на удаљености мањој од три 
метра од међе. 
 Власници парцела које се 
катастарски воде као шума, дужни су да 
поткрешу огранке који прелазе на суседну 
парцелу. 
 Власници међа и живица на 
пољопривредном земљишту дужни су да их 
уредно одржавају на начин како не би 
причињавали штету на суседном 
пољопривредном земљишту. 
 

Члан 8. 
                    
 Пољски путеви, ако су катастарски 
регистровани као некатегорисани путеви, 
користе се заједнички и заједнички се 
одржавају од стране корисника. 
 Проласком пољским путевима не 
смеју да се врше оштећења усева и других 
пољопривредних култура на њивама поред 
тих путева. 

 
Члан 9. 

                     
            Забрањено је спаљивање органских 
остатака после жетве усева, као и другог 
отпада на пољопривредном земљишту. 
 Забрањено је уништавање и 
оштећење усева у току вегетације садница, 
стабала, бесправно брање плодова и др. 
 Такође је забрањено чинити штету 
на пољопривредним објектима, 
механизацији и опреми на имањима, као и 
свако друго оштећење на пољопривредном 
земљишту. 
 Корисници пољопривредног 
земљишта дужни су да не обављају радње 
којима се причињава пољска штета на 
пољопривредном земљишту, а власници, 
односно држаоци стоке, дужни су да 
обезбеде да стока не причињава штету на 
пољопривредном земљишту. 
 

НАКНАДА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 
 

Члан 10. 
 

 Физичко или правно лице, које је 
другом лицу причинило пољску штету, 

обавезно је да штету надокнади у новцу или 
натури. 
 Кад више лица причине пољску 
штету, дужни су да штету надокнаде 
оштећеном као солидарни дужници. 
 

Члан 11. 
 

 Причињена пољска штета мора да 
се пријави општини Свилајнац, односно 
надлежном Одељењу за инспекцијски 
надзор и пољопривреду општинске управе 
општине Свилајнац, у року од 24 сата од 
момента када је учињена штета. 
 

Члан 12. 
 

 Починилац штете и оштећени могу 
споразумно да реше спор око висине и 
накнаде причињене штете без интервенције 
надлежног органа. 
 Ако лица из претходног става не 
могу да се договоре о постојању и висини 
штете, онда је неопходно да се обрате 
надлежном органу у року од 24 сата, како 
би Комисија за процену пољске штете могла 
да изврши увиђај. 
 Комисију за процену пољске штете 
по скраћеном поступку именује председник 
општине Свилајнац. 
 Комисију из претходног става 
сачињавају службеници Одељења за 
инспекцијски надзор и пољопривреду 
општинске управе општине Свилајнац, а 
састоји се од председника и два члана. 
 Комисија мора да изврши процену 
штете у року од три дана од пријављивања 
надлежном органу, да направи увиђај на 
терену, саслуша сведоке и починиоце штете 
и обави друге радње у складу са својим 
овлашћењима. 

 
Члан 13. 

 
 Уколико починилац штете одбије 
да плати надокнаду, или оштећени није 
задовољан проценом Комисије, остварење и 
заштиту својих права могу да траже преко 
надлежног суда који решава случајеве 
оваквих спорова. 

 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА У ЗАШТИТИ 

И КОРИШЋЕЊУ ПОЉСКИХ ПУТЕВА 
 

Члан 14. 
 

 Пољски путеви, земљани и 
пошљунчани првенствено служе 
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индивидуалним пољопривредним 
произвођачима, власницима и корисницима 
пољопривредног земљишта ради долажења 
и одлажења приликом обраде земљишта 
или транспорта  убраних плодова. 
 Ради очувања величине пута и 
стања проходности, забрањено је 
заоравање дела пута као и било који начин 
оштећења и смањења проходности. 
 Сваки грађанин има једнако 
право коришћења и обавезу чувања 
пољских путева, а тзв. пољочувари имају и 
одређена овлашћења у циљу ефикасније 
заштите. 

Члан 15. 
 

 У циљу враћања оштећених и 
заораних пољских путева у првобитно 
стање на иницијативу пољопривредника, 
пољочувара или представника месне 
заједнице, може да се врши поновни премер 
пољског пута или поправка оштећеног пута. 
          Савет месне заједнице може да 
наручи премер пољског пута код надлежне 
геодетске службе и да огласи тачан датум и 
време премера. 
 Приликом поновног премера 
оштећеног пољског пута саставља се 
записник о власницима пољопривредних 
парцела које се граниче са заораним путем, 
а чији су власници извршили преоравање 
пута. Против њих се на основу записника 
подноси пријава, захтев за покретање 
прекршајног поступка и покреће се 
поступак за накнаду штете. 
 Сви трошкови поменутог премера 
и уређења пута падају на терет власника 
суседних парцела чији су власници вршили 
одроњавање површине пута. 
 

 ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА И 
ОСТАЛИХ ДОБАРА 

 
Члан 16. 

 
 Заштита пољопривредних имања 
и осталих добара из члана 2. ове Одлуке, 
остварује се по принципу самозаштите или 
увођењем тзв. пољочувара. 
 Пољопривредна добра, 
предузећа, задруге и јавна предузећа, могу 
организовати сузбијање пољске штете на 
својим имањима и добрима путем својих 
чувара. 
 Пољочуварска служба за 
приватна пољопривредна имања може да се 
организује ако се за то изјасни већина 
сопственика или корисника за које се та 

служба организује и ако из сопствених 
извора финансирају организацију и 
функционисање чуварске службе. 

 
Члан 17. 

 
 Пољочуварску службу може да 
оснује општина Свилајнац, или месне 
заједнице села и града на иницијативу 
пољопривредних произвођача. 
 Избор најповољнијег 
организатора пољочуварске службе 
извршиће се у складу са законским 
прописима, а ближи услови одредиће се 
Уговором о извршењу поверених послова. 
 

Члан 18. 
 

                  Пољочувари имају својство 
службеног лица и поседују службену 
легитимацију, униформу и ватрено 
оружје.На основу Одлуке снабдевени су 
посебним овлашћењем општине Свилајнац у 
коме је назначено њихово право да 
предузимају мере за подручје које чувају 
ради сузбијања пољске штете. 
                  Пољочувари врше делатност у 
вези сузбијања пољске штете и испаше 
стоке као своју редовну радну активност 
или као поверене сезонске послове. 

Члан 19. 
 

 Пољочувари у оквиру својих 
овлашћења имају права да проналазе 
извршиоце пољске штете и испаше стоке на 
својим подручјима. Пољочувари су дужни да 
приликом проналажења извршиоца штете 
сачине записник о затеченој пољској штети 
и да записник доставе Одељењу за 
инспекцијски надзор и пољопривреду 
општинске управе општине Свилајнац, у 
року од 24 сата. 
 Записник о учињеном прекршају 
треба да садржи: основне податке о 
идентитету учиниоца штете, чињенични 
опис прекршаја (време, место, начин 
прекршаја, број стоке и друге доказе: изјаве 
учиниоца прекршаја, оштећених, изјаве 
сведока очевидаца и др.) оверених 
својеручним потписима као и потписом 
пољочувара. 
 Записник о учињеном прекршају у 
прилогу може да садржи снимљене 
фотографије као доказ о учињеној пољској 
штети. 

 
 
 



15   Број 5 – Свилајнац 08.јун 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Члан 20. 

 
 Пољочувар је овлашћен да за 
свако лице затечено у чињењу пољске 
штете или испаше, које му није познато, а 
није у стању да га идентификује или ако 
одбије сарадњу са њим, затражи помоћ 
МУП-а и да уз њихову асистенцију изврши 
идентификацију починиоца на лицу места. 
 Стока затечена у чињењу пољске 
штете, односно испаши чији је власник 
непознат, предаје се од стране пољочувара 
на место чувања и то уз пријаву надлежној 
служби и са њоме се поступа по прописима 
о начину чувања животиња сходно Закону о 
ветеринарству и Закона о здравственој 
заштити животиња који су на снази и 
примењују се. 
 Стока затечена у пољској штети, 
односно испаши чији је власник непознат 
држи се под напред наведеним условима 
одређено време, а после тог рока, продаје 
се на јавној лицитацији. Приликом продаје 
стоке која је причинила пољску штету, а 
чији је власник непознат сви трошкови 
чувања наплаћују се из купопродајне цене. 
 Место и начин чувања стоке, као 
и остале мере и радње у оваквим 
случајевима регулисаће се одредбама 
посебног Правилника који ће бити донет у 
року од шест месеци од ступања на снагу 
ове Одлуке, а према потреби и раније. 

 
 СУЗБИЈАЊЕ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

 
Члан 21. 

 
 Накнада прекршајем учињене 
штете, односно повраћај прекршајем 
отуђених ствари врши се на захтев 
оштећеног, односно сопственика ствари у 
прекршајном поступку, ако је оштећени 
поднео захтев за накнаду штете 
благовремено и пре доношења решења 
надлежног органа. 

 
Члан 22. 

 
 Захтев за покретање прекршајног 
поступка по записнику пољочувара или 
службеника надлежног Одељења за 
инспекцијски надзор и пољопривреду, 
подноси начелник Одељења за 
инспекцијски надзор и пољопривреду 
Општинске управе Свилајнац, али и јавна 
предузећа, пољопривредна добра, задруге, 
удружења грађана и др. 

 Грађани који су оштећени могу да 
поднесу пријаву за пољску штету  на основу 
записника о пољској штети сачињеног 
самостално или у присуству сведока и 
очевидаца самог прекршаја и да 
самоиницијативно поднесу тужбу 
надлежном Општинском суду ради 
остваривања својих права. 
 

НАДЗОР 
 

Члан 23. 
 

 Надзор над спровођењем 
одредаба ове Одлуке врши надлежна 
Републичка инспекција за послове 
пољопривреде у сарадњи са Одељењем за 
инспекцијски надзор и пољопривреду, 
представницима месних заједница, 
пољочуварима и свим заинтересованим за 
поштовање ових одредаба у циљу 
сузбијања и спречавања пољске штете. 
 Пољочуварске службе су дужне 
да по потреби, а најмање једанпут годишње 
достављају извештај о раду Скупштини 
општине Свилајнац. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
 Новчаном казном од 5.000 до 
50.000 динара, казниће се физичко лице за 
прекршај из члана 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а 
правно лице од 50.000 до 500.000 динара. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 25. 

 
 Власници високорастућих 
стабала, живица и другог дрвећа чија је 
садња супротна одредбама ове Одлуке, 
дужни су да исте ускладе у року од једне 
године од дана њеног ступања на снагу. 

 
Члан 26. 

 
                  Уколико се установи да 
власници нису поткресали стабла и живице 
у складу са чланом 7. ове Одлуке и у 
прописаном року, исто ће се посећи без 
накнаде власнику, а трошкове ће сносити 
власник парцеле. 
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Члан 27. 

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

Број: 06-23/09-I-8 Дана: 08.06.2009. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др.ветерине,с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 9. став 3. и 4. 
Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана ("Службени гласник РС", број 36/91, 
79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) и 
члана 41. Статута општине Свилајнац  
("Службени гласник општине Свилајнац", 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаној дана 08.06.2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 

О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком ближе се уређују 
општи услови и начин остваривања права 
из области социјалне заштите утврђених 
Законом о социјалној заштити. 
 Одлуком се утврђују права грађана у 
области социјалне заштите на територији 
општине Свилајнац, носиоци права, као и 
начин и услови остваривања тих права у 
складу са законом (у даљем тексту: основна 
права). 
 Овом Одлуком утврђују се и друга 
права грађана општине Свилајнац у области 
социјалне заштите ( у даљем тексту: 
проширена права) а у складу са 
материјалним и другим могућностима 
општине. 

Члан 2. 
 

 Права у области социјалне заштите 
утврђена овом Одлуком могу да остваре 

лица која имају пребивалиште на 
територији општине Свилајнац. 
 Изузетно: 
 - право на привремени смештај у 
Прихватну станицу имају и жртве 
породичног злостављања (злостављана и 
занемарена деца и ненасилни родитељ) који 
имају пребивалиште на територији друге 
општине а затекну се на територији 
општине Свилајнац; 
 -  право на једнократну новчану 
помоћ имају и лица која се затекну у скитњи 
па их је потребно вратити у општину где 
имају стално пребивалиште. 
 

Члан 3. 
 

 Средства за финансирање права у 
области социјалне заштите обезбеђују се у 
буџету општине Свилајнац. 
 Средства за финансирање права 
корисника из члана 2. став 2. ове Одлуке 
обезбеђују се у буџету општина у којима ти 
корисници имају место пребивалишта. 
 Средства за остваривање ових права 
обезбеђују се и од донатора, спонзора, 
фондова намењених смањењу сиромаштва 
као и учешћем корисника и сродника који су 
у складу са Законом дужни да учествују у 
њиховом издржавању. 
 

Члан 4. 
 

 Права у области социјалне заштите 
утврђена овом Одлуком остварују појединац 
и породица. 
 Породицом у смислу ове Одлуке 
сматрају се брачни и ванбрачни другови, 
деца (брачна, ванбрачна, усвојена, узета на 
издржавање) сродници у правој линији, а у 
побочној до другог степена сродства, под 
условом да   живе у заједничком 
домаћинству. 
 

II  ПРАВА 
 

Члан 5. 
  
 Права у области социјалне заштите 
из надлежности општине Свилајнац у 
смислу ове Одлуке су: 
 
1.ОСНОВНА ПРАВА 
 

1.1. Једнократне – тренутне 
новчане помоћи; 

1.2. Опремање корисника за 
смештај у установу 
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социјалне заштите или 
другу породицу; 

1.3. Привремени смештај у 
Прихватну станицу, 
Прихватилиште (сигурна 
кућа) 

 
2. ПРОШИРЕНА ПРАВА 
 

2.1. Накнада трошкова 
комуналних услуга - 
(субвенција трошкова); 

2.2. Трошкови сахране, погребни 
трошкови; 

2.3. Ванредне новчане помоћи; 
2.4. Помоћ у натури; 
2.5. Накнада трошкова набавке 

школског прибора и школске  
опреме за полазак у школу и 
поклон пакетића за 
материјално угрожену децу; 

2.6. Трошкови школовања, 
смештаја и превоза 
ментално ометене  и 
материјално угрожене деце; 

2.7.   Становање уз подршку за 
младе који се осамостаљују ("кућа 
 на пола пута"); 

  
Члан 6. 

 
 Корисници права из члана 5. ове 
Одлуке могу бити: 
 1. Корисници права на материјално 
обезбеђење породице; 
 2. Лица која болују од тешке 
хроничне болести под условом да немају 
имовину и ствари веће вредности, вишак 
стамбеног простора и чији просечни 
месечни приход (у последња три месеца 
која претходе месецу подношења захтева) 
не прелази износ просечне месечне зараде 
остварене по запосленом у општини 
Свилајнац; 
 3. Деца и омладина ометена у 
развоју која су решењем надлежне комисије 
разврстана у одговарајућу категорију и 
степен ометености; 
 4. Други појединци и породице 
(незапослена лица, инвалидна лица, 
пензионери, војни инвалиди, цивилни 
инвалиди рата и др.) под истим условима 
као корисници из тачке 2.овог члана. 
 

Члан 7. 
 

 Изузетно право из члана 5. ове 
Одлуке може се признати и лицима која 

нису наведена у члану 6. ако стручни тим 
Центра за социјални рад процени да је 
потреба изузетна и помоћ неопходна и 
неодложна. 
 Корисник права из члана 5. ове 
Одлуке не може бити: појединац, односно 
члан породице који је способан за рад, 
уколико одбије понуђено запослење, радно 
ангажовање на привременим, повременим и 
сезонским пословима, стручно 
оспособљавање, преквалификацију, 
доквалификацију или основно образовање. 
 
 
1. ОСНОВНА ПРАВА 
 
1.1. Једнократне - тренутне новчане 
помоћи 
 

Члан 8. 
 

 Право на једнократну новчану помоћ 
имају појединац или породица који се 
налазе у стању тренутне, изузетно тешке 
ситуације, коју не могу самостално 
превазићи и то нарочито у случајевима: 
задовољавања основних животних потреба, 
отклањања последица елементарних 
непогода, постпеналне заштите, прихвата 
по престанку смештаја у установи социјалне 
заштите и другим ванредним и изузетно 
тешким приликама. 
 
 Задовољавањем основних животних 
потреба сматра се нарочито: набавка 
неопходних ствари за домаћинство, 
намирница, огрева, уџбеника и школског 
прибора за децу, неопходне гардеробе, као 
и задовољавање других потреба изазваних 
специфичним стањем или ситуацијом 
(болест, тешка инвалидност и др.). 
 

Члан 9. 
 

 Једнократна помоћ се пружа у 
новчаном износу. 
 Право на једнократну новчану помоћ 
појединац или породица могу да остваре 
више пута у календарској години с тим што 
појединачни износ овог права не може бити 
виши од просечне зараде по запосленом у 
општини Свилајнац у претходном месецу, а 
одређује се према стварним потребама у 
конкретном случају. 
 Изузетно од става 2. овог члана 
појединац или породица, може право на 
једнократну помоћ користити и више пута у 
календарској години, с тим да укупна 
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средства остварена по овом основу не 
прелазе двоструки износ просечне зараде 
по запосленом у општини Свилајнац у 
претходном месецу. 
 

Члан 10. 
 

 Уколико лице које је радно 
способно, односно члан његовог 
домаћинства одбију понуђен посао из 
неоправданих разлога губе право на 
једнократну помоћ из члана 9. ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
 

 У поступку решавања о праву на 
једнократну помоћ Центар за социјални рад 
је дужан да цени да ли се пружањем и 
других облика заштите може ефикасније 
постићи задовољавање потребе корисника. 
 

Члан 12. 
 

 О праву на једнократну помоћ 
Центар за социјални рад одлучује решењем. 
 

Члан 13. 
 

 Изузетно, лицу које има 
пребивалиште односно боравиште на 
територији друге општине а које је затечено 
у скитњи може се одобрити једнократна 
новчана помоћ ради повратка у матичну 
општину. 
 Центар за социјални рад ће 
извршити рефундацију тако одобрених 
средстава од општине у којој то лице има 
пребивалиште односно боравиште. 
 
1.2. Опремање корисника за смештај у 
установу социјалне заштите или  другу 
породицу 
 

Члан 14. 
 

 Лицу које се упућује на смештај у 
установу социјалне заштите или другу 
породицу може се обезбедити 
најнеопходнија опрема коју сам не може да 
обезбеди, а исту му не могу обезбедити ни 
сродници који су према закону дужни да 
учествују у његовом издржавању, уколико 
то право не може да оствари по другом 
основу. 

Члан 15. 
 

 Лицима која су смештена у установу 
социјалне заштите или другу породицу 

може се обезбедити одећа и обућа, поклон 
пакети при обиласку, трошкови лечења, 
трошкови превоза приликом доласка у 
породицу или код сродника и повратка у 
установу или породицу, плаћања трошкова 
ради регулисања потребне документације, 
трошкова медикаментозне терапије и друго. 
 

Члан 16. 
 

 Право на опрему корисника може се 
признати у висини износа стварних 
трошкова (а највише до износа просечне 
месечне зараде остварене по запосленом у 
општини Свилајнац у моменту одлучивања о 
праву). 
 О праву на опрему за смештај 
корисника у установу социјалне заштите 
или другу породицу одлучује решењем 
Центар за социјални рад. 

 
1.3. Привремени смештај у  Прихватну 
станицу или  Прихватилиште 
 (сигурна кућа) 
 

Члан 17. 
 

 Право на привремени смештај у 
Прихватну станицу или Прихватилиште 
(сигурна кућа) имају деца и ненасилни 
родитељ, жртве породичног злостављања и 
занемаривања, над којима се насиље врши. 
 Право из става 1. овог члана 
признаје се у ситуацијама акутног стања 
насиља у породици (наношење или покушај 
наношења телесне повреде, изазивање 
страха претњом, присиљавање или 
навођење на сексуални однос или 
криминал,ограничавање слободе кретања 
или комуницирања са трећим лицима). 
 

Члан 18. 
 
  Прихватна станица или 
Прихватилиште за жртве породичног 
насиља обезбеђује смештај и исхрану, 
приступ здравственој заштити, правну 
помоћ, саветовање и консултације, психо 
социјалну подршку, упућивање на 
оспособљавање за рад, упућивање и 
повезивање са другим службама у 
заједници. 
 

Члан 19. 
 

 Право на смештај у Прихватну 
станицу  за жртве породичног насиља 
обезбеђује се у Прихватној станици у 
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Свилајнцу која функционише при Центру за 
социјални рад Свилајнац. 
 Право на смештај у Прихватилиште 
(сигурну кућу) за жртве породичног насиља 
обезбеђује се у месту сигурне куће у 
трајању од најдуже месец дана уз могућност 
продужења по процени стручног тима 
Центра за социјални рад. 
 

Члан 20. 
 
 Центар за социјални рад одлучује о 
праву на смештај у Прихватну станицу или 
Прихватилиште(сигурну кућу) на основу 
изјаве корисника (ненасилни родитељ и 
дете старије од 10 година) о сагласности за 
смештај. 
 Приликом пријема у Прихватну 
станицу, Прихватилиште Центар за 
социјални рад отвара досије корисника ради 
прикупљања и чувања све релевантне 
документације и вођења евиденције. 
 

Члан 21. 
 

 Средства за трошкове смештаја 
жртава породичног насиља у Прихватној 
станици, Прихватилишту (сигурној кући) 
обезбеђују се у буџету општине Свилајнац. 
 Међусобна права и обавезе 
матичног и упутног Центра уређују се 
посебним уговором, а целокупне трошкове 
смештаја сноси општина на чијој територији 
корисник има пребивалиште односно 
боравиште. 
 
2. ПРОШИРЕНА ПРАВА 
 
2.1. Накнада трошкова комуналних 
услуга-(субвенција трошкова) 
 

Члан 22. 
 

 Под комуналним услугама за које се 
може вршити накнада трошкова               
(делимична или потпуна) подразумевају се: 
услуге испоруке воде,  употреба 
канализације и изношење смећа. 
 

Члан 23. 
 

 Право на накнаду трошкова 
(делимичну или потпуну) комуналних услуга 
остварује обвезник плаћања, власник, 
закупац или корисник стана у стамбеној 
згради или приватној кући. 
 Право на накнаду трошкова 
комуналних услуга остварује се у износу од 

30%, од укупног износа рачуна за ове 
услуге. 
 

Члан 24. 
 

 Право на накнаду трошкова 
(делимичну или потпуну) остварује 
појединац или породица чији просечни 
месечни приход домаћинства не прелази 
двоструки износ нивоа социјалне сигурности 
за појединца за остваривање права на 
материјално обезбеђење, за месец у коме 
се подноси захтев. 
 Захтев за остваривање права на 
накнаду трошкова подноси обвезник 
плаћања комуналних услуга Центру за 
социјални рад. 
 Захтев из става 1 и 2. овог члана 
садржи: име и презиме подносиоца, ЈМБГ, 
адресу становања, број водомера, број 
стана, основ коришћења стана и фотокопију 
рачуна.  
 Центар за социјални рад о праву на 
накнаду трошкова комуналних услуга 
одлучује решењем. 
 
 
2.2. Трошкови сахране, погребни 
трошкови 
 

Члан 25. 
 

 Накнада трошкова сахране у 
целости се признаје за: 
 -лице које нема законске обвезнике 
издржавања нити сопствене приходе; 
 -непознато лице или лице 
непознатог пребивалишта; 
 -корисника материјалног 
обезбеђења; 
 -корисника на смештају у установи 
социјалне заштите за кога трошкове 
смештаја у целости сноси буџет Републике 
Србије. 
 

Члан 26. 
 

 У трошкове сахране спадају: нужна 
посмртна опрема, трошкови превоза и 
чувања у капели посмртних остатака, рад 
на сахрањивању и гробно место уколико на 
други начин није обезбеђено. 
 Под нужном посмртном опремом 
подразумевају се: ковчег, покров, душек, 
јастук и надгробно обележје (крст или 
пирамида). 
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Члан 27. 

 
 Уколико појединци који нису 
сродници обавезни на издржавање изврше 
сахрану лица из члана 25. ове Одлуке, имају 
право на накнаду трошкова сахране у 
висини трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме. 
 О праву на накнаду трошкова 
сахране Центар за социјални рад одлучује 
решењем, на основу поднетог захтева и 
приложених рачуна. 
 

Члан 28. 
 

 Уколико се иза смрти лица 
сахрањеног из средстава буџета општине 
Свилајнац покрене оставински поступак, 
Центар за социјални рад ће узети учешће у 
поступку, односно пријавити потраживање у 
оставинској маси у висини учињених 
трошкова сахране. 
 Уколико је оставински поступак 
окончан без сазнања Центра за социјални 
рад, овај ће против наследника односно 
легатора покренути судски поступак ради 
накнаде трошкова сахране. 
 
2.3. Ванредне новчане помоћи 
 

Члан 29. 
 

 Ванредну новчану помоћ могу 
остварити: 
 -породица у којој је несрећним 
случајем наступила смрт једног или више 
чланова, а чији просечни месечни приход за 
претходна три месеца не прелази једну 
просечну зараду по запосленом у општини 
Свилајнац исплаћену у претходном месецу - 
у износу од једне до три просечне зараде по 
запосленом у општини Свилајнац у 
претходном месецу; 
 -појединац или породица која је 
стамбено угрожена и то за побољшање 
услова становања или плаћања закупнине, 
чији просечни месечни приход за претходна 
три месеца не прелазе једну просечну 
зараду у општини Свилајнац исплаћену у 
претходном месецу - у износу од највише 
две просечне зараде по запосленом у 
општини Свилајнац у претходном месецу; 
 - деца без родитељског старања која 
су на евиденцији Центра за социјални рад 
за  трошкове екскурзије и рекреативне 
наставе. 
 

 

Члан 30. 
 

 Под приходима појединца или 
породице из члана 29. ове Одлуке  
подразумевају се приходи остварени у 
претходна три месеца по свим основама 
изузев прихода по основу додатка на децу и 
примања по основу ученичког и студентског 
стандарда. 
 

Члан 31. 
 

 Стамбено угроженим сматра се 
појединац или породица под условима да 
нема стан или кућу у власништву на 
територији Републике Србије, да не користи 
друштвени стан по основу закупа на 
територији општине Свилајнац, да нема 
могућности да реши стамбено питање на 
други начин, да не испуњава услове за 
смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу и да је он или члан његове 
породице потпуно неспособан за рад и 
привређивање. 
 Стамбено угроженим сматрају се 
појединац или породица под условом да као 
власник односно закупац живи у 
неусловном стану, у подрумским или 
таванским просторијама, влажним, без 
струје, водоводне и канализационе 
инсталације и да је он или члан његове 
породице потпуно неспособан за рад и 
привређивање. 
 

Члан 32. 
 

 О праву на ванредну новчану помоћ 
одлучује Општинско веће. 
 Висину износа ванредне новчане 
помоћи утврђује Општинско веће на основу 
процене Комисије за социјалне питања. 
 У поступку решавања о праву на 
ванредну новчану помоћ Комисија за 
социјална питања  дужна је да цени да ли 
се пружањем и других облика социјалне 
заштите може ефикасније постићи 
задовољавање потребе корисника. 
 
2.4. Помоћ у натури 
 

Члан 33. 
 

 Под помоћи у натури у смислу ове 
Одлуке подразумева се набавка:  одеће, 
обуће, средстава за хигијену, животних 
намирница и друго. 
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Члан 34. 

 
 Изузетно у зависности од 
планираних средстава из буџета општине 
Свилајнац и других извора, корисницима 
материјалног обезбеђења и деци без 
родитељског старања који се греју на 
чврста горива може се обезбедити куповина 
огрева. 
 

Члан 35. 
 

 Стручни тим Центра за социјални 
рад за потребе колективне    набавке и 
обезбеђења помоћи у натури сачињава 
списак корисника из става 1. овог члана. 
 

Члан 36. 
 

 Набавка  одеће и обуће за децу без 
родитељског старања. кориснике 
материјалног обезбеђења и друга лица која 
су се нашла у стању социјалне потребе   
може се извршити преко Центра за 
социјални рад. 
 Центар за социјални рад о набавци 
одлучује решењем на основу 
испостављених рачуна. 
 

Члан 37. 
 

 У изузетним случајевим (тешка 
болест, неспособност кретања, напуштање 
деце од стране родитеља) може се 
извршити набавка потребне хране и 
средстава за личну хигијену за период док 
такво стање траје. 
 Центар за социјални рад о набавци 
одлучује решењем на основу 
испостављених рачуна. 
 
2.5. Набавка уџбеника, школског 
прибора, опреме и поклон пакетића за 
материјално угрожену децу 
 

Члан 38. 
 

 Право на набавку уџбеника, 
школског прибора, опреме и поклон 
пакетића може се признати деце без 
родитељског старања, деци корисника 
права на материјално обезбеђење и деци из 
породица које су се нашле у стању 
социјалне потребе, која редовно и по први 
пут похађају један разред основне или 
средње школе. 
 

 

Члан 39. 
 

 Центар за социјални рад може 
набавити у зависности од планираних 
средстава у буџету општине Свилајнац 
поклон пакетиће за децу без родитељског 
старања и децу кориснике права на 
материјално обезбеђење. 
 Набавка пакетића врши се поводом 
празника (Нова Година, Божић, обилазак 
деце у установи и другој породици и сл.) 
 
2.6. Трошкови школовања, смештаја и 
превоза ментално ометене  и 
материјално угрожене деце  
 

Члан 40. 
 

 Право на трошкове школовања и 
превоза може се признати деци без 
родитељског старања, деци из породица 
које су корисници права на материјално 
обезбеђење и деци из породица које су се 
нашле у стању социјалне потребе, а која 
могу да се оспособе за одређено занимање. 
 

Члан 41. 
 

 Деци ометеној у развоју признају се 
трошкови смештаја у интернате 
специјализованих школа, као и нужни 
трошкови превоза за дете и пратиоца. 
 О праву на трошкове смештаја и 
превоза у друго место деце из става 1. овог 
члана Центар за социјални рад одлучује 
решењем које је правни основ за 
закључивање уговора између Центра за 
социјални рад и школе која врши 
оспособљавање за одређено занимање. 
 
2.7. Становање уз подршку за младе 
који се осамостаљују (кућа на пола 
пута) 
 

Члан 42. 
 

 Право на становање  уз подршку за  
младе који се осамостаљују (кућа на пола 
пута) обухвата децу и омладину без 
родитељског старања којима престаје право    
на смештај у установи социјалне заштите, 
односно у хранитељској породици, као и 
алтернатива смештају у установу социјалне 
заштите или другу породицу, ради 
завршетка редовног школовања или 
оспособљавања за самосталан живот под 
условом; 
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 -да не постоји могућност повратка у 
сопствену или сродничку породицу; 
 -да је оперативним планом отпуста 
утврђено да је становање уз подршку 
најцелисходнији облик заштите; 
 -да постоји сагласност корисника. 
 

Члан 43. 
 

 Становање уз подршку за младе који 
се осамостаљују обезбеђује се у трајању од 
једне године уз могућност продужења за 
још једну годину, према процени стручног 
лица (саветника) Центра за социјални рад, 
који прати корисника. 

 
Члан 44. 

 
 Право на становање уз подршку за 
младе који се осамостаљују признаје се 
деци и омладини без родитељског старања 
са подручја општине Свилајнац. 
 Комплетне трошкове становања 
деце  из става 1. овог члана сноси општина  
Свилајнац. 
 Право из става 1.овог члана 
признаје се решењем Центра за социјални 
рад. 
 Цена услуге из става 1. овог члана 
утврђује се уговором о смештају. 

 
Члан 45. 

 
 Право на становање уз подршку за 
младе који се осамостаљују престаје 
истеком рока предвиђеног уговором 
 Право из става 1.овог члана може 
престати и пре истека рока предвиђеног 
уговором уколико: 
 -корисник стана изјави да је на 
други начин решио питање становања; 
 - корисник стана не користи стан 
наменски; 
 -промени место пребивалишта. 
 

III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 46. 
 

 О захтевима за остваривање права 
из ове Одлуке одлучује у првом степену 
Центар за социјални рад Свилајнац . 
 Као првостепени орган одлучивања 
у вези са правом на ванредне новчане 
помоћи одлучује Општинско веће општине 
Свилајнац. 
 Поступак за остваривање и заштиту 
права из ове Одлуке води се по одредбама 

Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана и Закона о општем управном 
поступку. 
 Ради потпунијег сагледавања 
социјалних потреба корисника, Центар за 
социјални рад када решава у првом степену 
може тражити мишљење Месне 
канцеларије, удружења грађана и других 
лица и установа. 
 

Члан 47. 
 

 Поступак за остваривање права из 
ове Одлуке покреће се на захтев странке, 
односно њеног законског заступника или 
старатеља . 
 Центар за социјални рад покреће 
поступак по службеној дужности на своју 
иницијативу или поводом иницијативе 
грађана или овлашћених органа и других 
правних и физичких лица када је то у 
интересу лица или друштвене заједнице. 
 Када се као корисник права 
појављује породица за носиоца права 
одређује се један пунолетан, пословно 
способан члан породице. 

 
Члан 48. 

 
 Исплату новчаних износа остварених 
по основу права утврђених овом Одлуком 
врши Центар за социјални рад. 
 Право на дневни боравак, смештај у 
Прихватилиште (сигурна кућа) или 
Прихватну станицу и на становање уз 
подршку за младе који се осамостаљују 
(кућа на пола пута) у обиму и под условима 
утврђеним овом Одлуком обезбеђује се у 
објектима на територији општине Свилајнац 
и Републике Србије. 
 

Члан 49. 
 

 По жалбама на решење центра за 
социјални рад као првостепеног органа за 
одлучивање о правима из ове Одлуке 
одлучује Општинско веће општине 
Свилајнац. 
 Жалба се предаје непосредно 
првостепеном органу без прилога таксе. 

 
Члан 50. 

 
 Центар за социјални рад је дужан да 
води посебну евиденцију о признатим 
правима, а на захтев Општинског већа 
општине Свилајнац дужан је да достави 
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годишњи извештај о правима и утрошеним 
средствима. 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 51. 
 

 За остваривање права из ове 
одлуке, која се односе на све наведене 
видове институционалног и 
ванинституционалног збрињавања, а за чије 
остваривање у општини Свилајнац не 
постоје услови, до стварања услова за 
њихову реализацију, корисници тих права 
упућиваће се у друге општине где такве 
институције постоје, на терет средстава 
намењених за финансирање социјалне 
заштите у општини Свилајнац. 
 

Члан 52. 
 

 Средства за остваривање права по 
овој Одлуци обезбеђују се у буџету општине 
Свилајнац и наменски се преносе на жиро 
рачун Центра за социјални рад Свилајнац 
према врстама права и облика социјалне 
заштите. 

 
Члан 53. 

 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о обезбеђивању 
социјалне заштите грађанима општине 
Свилајнац ("Општински службени гласник", 
број 4/92). 
 

Члан 54. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-9 Дана: 08.06.2009. године 

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

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 130. став 3. , члана 
132. и 133. Закона о здравственој заштити 
("Службени гласник РС", број 107/05), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 41. став 1. тачка 10. 
Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 

Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 08.06. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 За директора установе Дом здравља 
Свилајнац из Свилајнца ИМЕНУЈЕ СЕ Др 
Милан Вукчевић из Свилајнца, специјалиста 
гинекологије и акушерства, досадашњи в.д. 
директорa 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 
 
 Дом здравља Свилајнац из 
Свилајнца је дана 23.03.2009.године 
расписао конкурс за избор директора 
наведене установе на мандатни период од 
четири године. 
 На наведени конкурс пријавио се 
само један кандидат чију је документацију 
разматрао Управни одбор Дома здравља 
Свилајнац и констатовао да једини 
кандидат, Др Милан Вукчевић из Свилајнца, 
испуњава све услове наведене у конкурсу.  
 Управни одбор Дома здравља 
Свилајнац је на седници одржаној 
28.04.2009. године донео Одлуку број: 453-
1/09 којом је извршио избор кандидата и 
дана 25.05.2009.године доставио Скупштини 
општине Свилајнац, као оснивачу, предлог 
да се за директора Дома здравља Свилајнац 
у наредном мандатном периоду од четири 
године, именује Др Милан Вукчевић из 
Свилајнца, специјалиста гинекологије и 
акушерства. 
 С обзиром да је Др Милан Вукчевић 
до сада био вршилац дужности директора 
Дома здравља Свилајнац у Свилајнцу и како 
испуњава услове за избор директора 
наведене установе, то је Скупштина 
општине Свилајнац именовала Др Миланa 
Вукчевићa из Свилајнца, специјалисту 
гинекологије и акушерства, за директора 
Дома здравља Свилајнац у наредном 
четворогодишњем мандату. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-10 Дана: 08.06.2009. године                                                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                               
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07), члана 14. Закона 
о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС“, број 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) и члана 41. став 1. тачка 10. 
Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 За вршиоца дужности директора 
Комуналног јавног предузећа „Морава“ из 
Свилајнца ИМЕНУЈЕ СЕ Миодраг Милошевић 
из Свилајнца. 
 

II 
 
 Мандат вршиоца дужности 
директора траје до именовања директора 
наведеног предузећа, а најдуже годину 
дана. 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Управни одбор Комуналног јавног 
предузећа „Морава“ из Свилајнца је на 
седници одржаној 18.05.2009.године донео 
одлуку којом предлаже Скупштини општине 
Свилајнац, као оснивачу наведеног 
предузећа, да за вршиоца дужности 
директора на период од једне године 
именује досадашњег директора овог 
предузећа, Миодрага Милошевића.  
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи и члана 41. став 1. 
тачка 10. Статута општине Свилајнац 
одређено је да Скупштина општине именује 
и разрешава Управни и Надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове Статуте, у складу са законом. 
 Чланом 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса директоре јавних 
предузећа именује и разрешава оснивач. 
Оснивач може до именовања директора 

јавног предузећа да именује вршиоца 
дужности директора, најдуже једну годину. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Скупштина општине Свилајнац је донела 
решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-11 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07), члана 1. Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда 
за заштиту и унапређење човекове околине 
("Службени гласник општине Свилајнац" 
број 1/08) и члана 41. став 1. тачка 10. 
Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац" број 2/08),  
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 08.06.2009. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
 За в.д.директора Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине именује се 
МАРИНА МИЛОЈЕВИЋ из Свилајнца, 
дипломирани инжењер шумарства за 
пејзажну архитектуру. 

 
II 
 

 Мандат в.д.директора траје до 
именовања директора Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине а најдуже 
шест месеци. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрешава 
Управни и Надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, 
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установа, организација и служби чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. 
 У члану 1. Одлуке о измени и допуни 
Одлуке о оснивању Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине, прописано 
је да директора Фонда именује и разрешава 
Скупштина општине Свилајнац. С обзиром 
да оснивач може именовати в.д. директора 
најдуже на период од годину дана, а 
полазећи од напред наведених законских 
овлашћења, Скупштина општине Свилајнац 
је донела решење као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Број: 06-23/09-I-12 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07), члана 41. Статута 
општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08) и члана 6а. 
и 7. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине ("Општински 
службени гласник", број 7/03 и "Службени 
гласник општине Свилајнац", број 1/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 08.06.2009. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на програм 
рада и финансијски план за 2009. годину, 
Фонда за заштиту и унапређење човекове 
околине општине Свилајнац. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Програм рада и финансијски план за 
2009. годину Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине донео је 
Управни одбор наведеног Фонда дана 
09.02.2009. године. 
 С обзиром да је чланом 6а. и 7. 
Одлуке о оснивању Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине предвиђено 
да Управни одбор доноси финансијски план 
и програм рада, уз сагласност оснивача, то 
је Скупштина општине Свилајнац по 
разматрању програма рада и финансијског 
плана  донела решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-13, Дана: 08.06.2009.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 6а. Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда 
за заштиту и унапређење човекове околине 
("Општински службени гласник", број 7/03 и 
"Службени гласник општине Свилајнац", 
број 1/08), члана 32. став 1. 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 08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Предраг Милановић 
из Свилајнца, функције председника 
Управног одбора Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине, именован за 
председника Управног одбора Фонда за 
заштиту и унапређење човекове околине, 
решењем Скупштине општине Свилајнац 
број 06-25/08-04-27 од 21. 06. 2008. године. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 6а. Одлуке о измени и 
допуни Одлуке о оснивању Фонда за 
заштиту и унапређење човекове околине 
прописано је да је Управни одбор Фонда 
орган управљања Фондом, који има 
председника, заменика председника и три 
члана које именује и разрешава Скупштина 
општине, као оснивач. 
 Решењем Скупштине општине 
Свилајнац, број 06-25/08-04-27 од 
21.06.2008. године, именован је Управни 
одбор Фонда за заштиту и унапређење 
човекове околине. 
 Председник Управног одбора Фонда, 
Предраг Милановић из Свилајнца поднео је 
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дана 06.04.2009. године оставку на место 
председника Управног одбора Фонда за 
заштиту и унапређење човекове околине, 
из личних разлога. 
 С обзиром да је Скупштина општине 
Свилајнац, као оснивач Фонда, овлашћена 
Законом о локалној самоуправи, Статутом 
општине Свилајнац као и Одлуком о 
оснивању фонда, да именује и разрешава 
Управне и Надзорне одборе организација и 
служби чији је оснивач, то је донето 
решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-14 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 6а. Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда 
за заштиту и унапређење човекове околине 
("Општински службени гласник", број 7/03 и 
"Службени гласник општине Свилајнац", 
број 1/08), члана 32. став 1. 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 08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Слађана Радисављевић 
из Црквенца, професор српског језика и 
књижевности, за председника Управног 
одбора Фонда за заштиту и унапређење 
човекове околине. 

 
II 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Чланом 6а. Одлуке о измени и 
допуни Одлуке о оснивању Фонда за 
заштиту и унапређење човекове околине 
прописано је да је Управни одбор Фонда 

орган управљања Фондом, који има 
председника, заменика председника и три 
члана које именује и разрешава Скупштина 
општине Свилајнац. 
 С обзиром да је Скупштина општине 
Свилајнац, као оснивач Фонда, поред 
Одлуке о оснивању Фонда овлашћена и 
Законом о локалној самоуправи и Статутом 
општине Свилајнац да именује и разрешава 
Управне и Надзорне одборе организација и 
служби које оснива, то је донето решење 
као у диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-15 Дана: 08.06.2009. године 

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

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 9. Одлуке о 
оснивању Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта општине Свилајнац 
("Службени гласник РС", број 22/08), члана 
32. став 1. 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 
08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Предраг Милановић 
из Свилајнца, чланства у Управном одбору 
Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац а који је 
именован за члана Управног одбора Фонда 
за уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац решењем Скупштине 
општине Свилајнац број 06-25/08-04-31 од 
21. 06. 2008. године. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 9. Одлуке о оснивању Фонда 
за уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац прописано је да је 
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Управни одбор Фонда орган управљања 
Фондом, који има председника и четири 
члана које именује и разрешава Скупштина 
општине. 
 Решењем Скупштине општине 
Свилајнац, број 06-25/08-04-31 од 
21.06.2008. године, именован је Управни 
одбор Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац. 
 Предраг Милановић из Свилајнца, 
члан Управног одбора Фонда, поднео је 
дана 06.04.2009. године оставку на место 
члана у Управном одбору Фонда за 
уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац, из личних разлога. 
 С обзиром да је Скупштина општине 
Свилајнац, као оснивач Фонда, овлашћена 
Законом о локалној самоуправи, Статутом 
општине Свилајнац као и Одлуком о 
оснивању фонда, да именује и разрешава 
Управне и Надзорне одборе организација и 
служби чији је оснивач, то је донето 
решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-16 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 9. Одлуке о 
оснивању Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта општине Свилајнац 
("Службени гласник РС", број 22/08), члана 
32. став 1. 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 
08.06.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

  
 ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Урошевић из 
Свилајнца, за члана у Управном одбору 
Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац. 

 
II 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 9. Одлуке о оснивању Фонда 
за уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац прописано је да је 
Управни одбор Фонда орган управљања 
Фондом, који има председника и четири 
члана које именује и разрешава Скупштина 
општине. 
 Решењем Скупштине општине 
Свилајнац, број 06-25/08-04-31 од 
21.06.2008. године, именован је Управни 
одбор Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац. 
 С обзиром да је Скупштина општине 
Свилајнац, као оснивач Фонда, овлашћена 
Законом о локалној самоуправи, Статутом 
општине Свилајнац као и Одлуком о 
оснивању фонда, да именује и разрешава 
Управне и Надзорне одборе организација и 
служби чији је оснивач, то је донето 
решење као у диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-17 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 53. и 54. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", број 62/03, 64/03, 
58/04 и 62/04), 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 08.06.2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКЕ 
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
"СВИЛАЈНАЦ" У СВИЛАЈНЦУ 

 
I 

 
 МЕЊА СЕ Одлука Скупштине 
општине Свилајнац број 06-29/06-04-16 од 
29.06.2006.године (мењана 
08.12.2008.године), којом је именован 
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Школски одбор Пољопривредно-
ветеринарске школе са домом ученика 
"Свилајнац" у Свилајнцу и то тако што се 
разрешавају чланства у Школском одбору 
наведене школе из реда родитеља: 

1. ЖИВКОВИЋ БРАНА из Свилајнца 
2. ПАНТИЋ СЛАВИЦА из Свилајнца 

 
II 

 
 У Школски одбор Пољопривредно-
ветеринарске школе са домом ученика 
"Свилајнац" у Свилајнцу именују се: 

1. АРСЕНИЈЕВИЋ СЛАВОЉУБ, 
дипломирани правник 

2. ВАСИЛИЈЕВИЋ ГОРАН, професор 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-18 Дана: 08.06.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 

На основу члана 30. Закона о 
водама ("Службени гласник РС", број 46/91 
... 54/96) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", бр.2/08), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 08.06.2009. 
године, усвојила је 
 

ОПШТИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

1. Увод 
 
 Територија општине Свилајнац 
покрива 22 насељена места у којима према 
последњим подацима живи око 33.136 
становника. Овај број становника сврстан је 
у 8.922 домаћинства. 
 Учешће пољопривредног 
становништва износи око 40 %, а 
непољопривредног око 60 %. 
 Површина коју покрива територија 
општине износи око 326 км2, а 
пољопривредна производња се одвија на 
23.926 ха пољопривредног земљишта. 
 Подручје општине Свилајнац састоји 
се од брдског и равничарског дела које 

лежи у долинама реке Велике Мораве и 
реке Ресаве. У погледу типа земљишта, 
брдски део се састоји углавном од гајњача и 
гајњача у оподзољавању, док у 
равничарском делу има гајњача и 
алувијума, на коме се добија обилан и 
квалитетан принос ратарских и повртарских 
биљака. 
 У непосредној близини села 
Гложана, тачније његовом северном ивицом 
у потесу "Девесило", има чак и смоничавог 
земљишта, чија је површина мала - око 120 
ха, али представља плодну енклаву 
Свилајначке општине. На крајњем 
југозападу територије општине, на граници 
брдског и равничарског терена, односно 
дуж десне обале Велике Мораве простире 
се узана трака скелетног и скелетоидног 
земљишта, која представља неплодно 
земљиште обрасло шикарама и шумом 
веома слабог квалитета. Ширина овог 
појаса креће се од 300 до 2.000 м.  
 Брдско подручје општине 
испресецано је мањим потоцима, који 
немају шири привредни значај, док је у 
равничарском делу утицај реке Ресаве, а 
нарочито велике Мораве веома видан. Оба 
водотока значајно утичу на развој 
пољопривреде и свих пратећих делатности, 
као и на развој индустрије, занатства, 
саобраћаја и целокупног становништва које 
насељава ово подручје. 
 

2. Процена могуће угрожености од 
поплава 

 
 Подручје општине је било нарочито 
угрожено и то подједнако од великих вода 
Велике Мораве, као и од поплава реке 
Ресаве. Ако се при том гледају последице по 
целокупну привреду и становништво, онда 
се може рећи да су последице од поплава 
Ресаве биле знатно веће од оних које је 
наносила Велика Морава.  
 И поред тога што су изграђени 
заштитни објекти, угроженост једног дела 
територије општине од поплава није сасвим 
отклоњена. 
 Процењује се да је угроженост 
територије и насеља у општини Свилајнац 
следећа: 
 - од Велике Мораве: 
 Поред Велике Мораве изграђен је 
систем одбрамбених насипа, који штите 
пољопривредно земљиште, комуникације и 
насеља од великих вода, па је од поплава 
угрожен незнатан део овог подручја и то: 
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 1. На подручју месне заједнице села 
Војска на ушћу потока Трстена, од Велике 
Мораве и других притока угрожено је од 
поплава око 250 ха обрадивог земљишта. 
Правац изливања Велике Мораве у атару 
овог села иде по изласку Мораве из 
Багрданског теснаца низводно од манастира 
Томића, хвата ниже терене, који се пружају 
паралелно са Моравом, затим се лепезасто 
шири све до ушћа потока Трстена у Мораву, 
на место где се корито Мораве приближава 
високој обали и брдском терену (код места 
"Чукар"). 
 Од поплава у овом делу долине, 
угрожено је само пољопривредно 
земљиште, на коме су поред житарица 
заступљене и повртарске културе. 
 Мањи део површине редовно плави 
поток Трстена и Ловче, који се у овом делу 
изливају скоро сваке године и наносе штете 
мештанима, којима је ово једино обрадиво 
земљиште. 
 За време катастрофалних поплава 
Велике Мораве и изливања потока Трстена 
и Ловча, поред обрадивог пољопривредног 
земљишта, угрожено је и око 50 
домаћинстава. 
 2. На подручју месне заједнице села 
Радошин, процењује се да је угрожено 
приближно око 200 ха обрадивог земљишта, 
које се засејава житарицама свих врста и 
мањим делом баштенским културама. Вода 
излази на месту званом "Затока". 
 Долина Велике Мораве у атару овог 
села је ужа него у случају села Војска, а 
прилази долини су стрми и 
неприступачнији, па је угроженост овог 
дела подручја далеко мања него што је то 
случај са Војском. 
 Осим пољопривредног земљишта и 
сеоског игралишта, на подручју катастарске 
општине Радошин нису угрожени никакви 
други објекти. 
 Насеље Радошин лоцирано је на 
платоу, који је знатно виши од домашаја 
великих вода, па је тако ово насеље 
безбедно од поплава. 
 3. На подручју месне заједнице села 
Гложана угроженост од поплава је, у 
поређењу са претходна два насеља, знатно 
мања, јер се процењује да се под водом 
може наћи око 120 ха. И у атару села 
Гложана поплаве захватају ниже површине, 
док се поплавна површина проширује тек 
код знатно већег водостаја. Разлог овоме је 
да су површине у долини Мораве 
распоређене у две терасе, од којих је једна 

шира, нешто виша и под водом долази само 
код великих поплава. 
 Правац надирања воде у поплавно 
подручје је и у овом случају са узводне 
стране и почиње тамо где се долина реке 
нагло проширује (испод брда Коларница) и 
иде преко потеса "Добрашево" све до 
Миљковог манастира, који је непосредно 
поред Велике Мораве, али лежи ван њеног 
домашаја. 
 Ако се изузме скела, која повезује 
десну са левом обалом, онда се може рећи 
да се под водом за време поплава и овде 
налази само пољопривредно земљиште. 
 За време поплава употреба скеле је 
немогућа, па се из тих разлога не 
потенцира значај плављења ове 
комуникације, која се и онако не налази у 
задовољавајућем стању и користи се само 
код ретког броја мештана. 
 Постоји угроженост од поплава и од 
"Гложанског потока", мада је то реткост, 
који може да поплави 15 - 20 ха у потесима 
"Тушево" и "Селиште", а пред само ушће 
потока у Велику Мораву. Домаћинства не 
могу бити угрожена јер су удаљена 2 - 2,5 
км од поменутог угроженог терена. 
 4. На подручју месне заједнице 
Црквенац налази се сеоски поток, који 
почиње од места званог "Стублина", а 
завршава се у старом кориту Велике 
Мораве. Приликом великих киша поток се 
излива, пошто банкина или заштитна обала 
попусти. Изливањем потока плави се око 20 
ха обрадивог пољопривредног земљишта и 
два домаћинства. 
 5. Низводно од Марковачког моста 
па све до Свилајнца, десна обала Мораве је 
незаштићена, па је самим тим изложена 
поплавама. Површина која се може наћи 
под водом процењује се на око 150 ха 
обрадивог земљишта. 
 Правац изливања реке иде од 
Марковачког моста кроз депресије и стара 
Моравишта која се најпре напуне водом у 
нижим деловима и из којих се вода, касније 
пошто водостај у реци нарасте, излива у 
пољопривредна земљишта. 
 У овом потесу нема привредних 
објеката, који су угрожени од поплава, осим 
приватних шљункара. 
 6. Од ушћа реке Ресаве у Мораву 
десна обала је заштићена, па је и од 
поплава угрожено само подручје које се 
налази унутар насипа и процењује се да је 
водом угрожено око 400 ха.  
 Правац пружања поплавног таласа 
иде преко потеса "Бадра", који је као и у 
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претходном случају старача Мораве, па иде 
паралелно током Мораве све до ушћа 
Булињака у Мораву. 
 У КО Кушиљево постоји опасност да 
се услед већих количина падавина излије 
вода из старог корита потока "Булињака", 
на делу корита које комасацијом није 
регулисано, а такође и због неочишћеног 
растиња - шибља у кориту потока. 
Процењује се да би било поплављено 
тридесетак домаћинстава у центру села, као 
и педесетак хектара обрадивог 
пољопривредног земљишта. Такође, постоји 
и опасност од пробијања насипа на каналу 
који је у вези са "Булињаком" и у том 
случају прети опасност од плављења 
двадесетак домаћинстава и око 100 ха 
обрадивог пољопривредног земљишта. 
 Остали део подручја општине није 
угрожен од поплава Велике Мораве. 
 Активности на уређењу тока Ресаве 
су почеле 1970. године, израдом главног 
пројекта заштите Свилајнца од поплавних 
вода Ресаве и потока Бука. Већ следећих 
година (1971-1972), исти пројекат је 
реализован ангажовањем средстава 
тадашњег Републичког Фонда вода и 
Скупштине општине Свилајнац. 
 Реализацијом овог пројекта 
прекинуте су скоро редовне поплаве града 
Свилајнца. 
 Низводно од кланице до ушћа 
Ресаве у Велику Мораву, није урађена 
регулација у дужини од 1.600 м, тако да 
успор увећава могућност плављења града, 
па је неопходно наставити радове на 
регулацији овог дела Ресаве. 
 Узводно од града Свилајнац, идући 
према Деспотовцу, Ресава је својим брдским 
притокама и даље наносила штете на 
постојећим комуникацијама (пут Свилајнац - 
Деспотовац и везе овог пута са приобалним 
селима). 
 Оцењено је да су највеће штете 
наношене на потесу кроз село Седларе па је 
у 1979. години урађен Главни Пројекат 
регулације реке Ресаве са притокама до 
границе успора (од км 4+985 (ушће Бука) 
до 13+252,00 (ушће Роћевачког потока), 
као прва фаза регулације потеса од ушћа 
Бука (непосредно узводно од Свилајнца) па 
до села Суботице. У 1980. години 
реализован је део прве фазе, тј. извршена 
регулација у дужини од око 1 км (од ушћа 
Роћевачког потока до моста у селу 
Седлару). 
 Настављајући активности на 
комплетном уређењу тока реке Ресаве, 

током 1991. године, започети су радови на 
одводњавању пољопривредних површина 
приобаља реке Ресаве и комасације истих. 
Како се није располагало са довољно 
финансијских средстава за комплетну 
регулацију реке Ресаве кроз цело 
комасирано подручје, извршени су само 
делимични регулациони радови (израда 
неких предвиђених просека са осигурањем 
конкавних обала). 
 Пошто нису урађени сви просеци и 
затрпана стара корита није било могуће 
увести нове власнике парцела којима су 
додељене површине које сада заузима 
старо корито. Из тог разлога, комасација 
није завршена до краја. Да би се ови радови 
привели крају, неопходно је урадити четири 
просека и то: 
 - од км 8+566, 24 до км 8+658,08 
 - од км 13+016,00 до км 13+099,40 
 - од км 16+515,50 до км 16+829,00 
 - од км 17+246,00 до км 17+443,00 
 Поред изнетог и обиласком терена 
после поплаве која се десила 1999. године и 
2001. године, установљена је бочна ерозија 
тока на целој деоници кроз комасирано 
подручје, како на регулисаним тако и на 
нерегулисаним деоницама. 
 Најдраматичнија ситуација је кроз 
село Седларе и то на деоници узводно од 
моста где је дошло до промене тока, тако да 
се вода излила и поплавила око 500 хектара 
комасираног земљишта. 
 Процењује се да је од поплава 
Ресаве на територији општине угрожено 
пољопривредно земљиште на комасираном 
подручју катастарских општина: Седларе - 
око 60 ха, Грабовац - око 190 ха, Тропоње 
око 15 ха, Бобово - око 70 ха, Луковица - 
око 30 ха, Суботица око 60 ха на 
некомасираном пољопривредном земљишту 
и 20 домаћинстава, која су угрожена 
изливањем Ресаве. 
 Укупна површина угроженог 
обрадивог пољопривредног земљишта од 
изливања реке Ресаве износи око 425 ха. 
Томе треба придодати и некомасирано 
пољопривредно земљиште КО Седларе од 
Суботичког јаза до Купиновачког потока 
које је плавно у површини око 50 ха. Десно 
је урађен леви насип на Купиновачком 
потоку и дотле је плавно и лево и десно. 
 Процењује се даље да су од поплава 
потока, мада врло ретко, угрожене 
површине обрадивог земљишта: од 
Роћевачког потока око 15 ха и око 30 
домаћинстава у селу, од Тропоњског потока 
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око 50 ха и од Купиновачког потока "Врлаје" 
око 3 - 5 ха. 
 С обзиром да приликом извођења 
комасације у КО Седларе, КО Грабовац и КО 
Луковица, првобитно није извршена 
регулација Ресаве - већ је извршена само 
делимична регулација, тј. урађени су само 
просеци, тако да нису постојали 
одбрамбени насипи, осим у Седлару 
низводно од моста, у дужини приближно од 
200 м. Наведени насипи нису много утицали 
на степен заштите од поплава. 
 У 2002. години СО Свилајнац и МЗ 
Седларе урадиле су главни пројекат 
регулације Ресаве узводно од моста у 
Седлару до улива Купиновачког потока у 
Ресаву, у дужини од приближно 2 км, као и 
део Купиновачког потока у Ресаву и 
завршени су радови регулације на овим 
деоницама. Узводно од Купиновачког 
потока регулисана је Ресава у дужини око 
1.300 м кроз Тропоњске шуме до 
заједничког потока (између Тропоња и 
Јасенова). 
 Десна страна Ресаве од 
Купиновачког потока до Роћевачког потока 
је штићена. Лева обала је штићена од 
Тропоњског до Роћевачког потока, само 
леви насип, узводно од Тропоњског потока 
до заједничког потока (између КО Јасеново 
и КО Тропоње урађен је леви насип уз 
Ресаву без осигурања левог узводног 
насипа уз заједнички поток до пруге који би 
штитио цело комасирано подручје доње 
Ресаве. Без таквог насипа немогуће је 
осигурати леву комасирану површину - око 
365 ха). 
 КО Суботица није ушла у програм 
комасације и регулације Ресаве деведесетих 
година, јер су се грађани тада изјаснили 
против горе наведених мера. У међувремену 
ситуација се променила, тако да већина 
житеља села Суботице траже, односно 
захтевају да се настави са комасацијом и 
регулацијом Ресаве. 
 

ЕЛЕМЕНТИ ОПШТЕГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 
 А. Упозоравање 
 
 А.1. Уочавање поплаве и прогноза 
 За локални центар за пријем 
упозорења одређује се канцеларија 
Начелника Општинске управе Свилајнац бр. 
54, са бројем телефона 312-605. За 
резервни центар за пријем упозорења у 
случају катастрофалних поплавних таласа, 

одређује се Месна заједница Црквенац, 
односно Месна канцеларија, са бројем 
телефона 810-099. У случају немогућности 
коришћења телефона, комуникација се 
успоставља преко радио станице Центра за 
осматрање и обавештавање. 
 Шефови месних канцеларија 
Суботица, Седларе, Грабовац, Тропоње и 
Луковица, задужени су да благовремено 
обавесте локални центар за пријем 
упозорења о порасту водостаја на реци 
Ресави. 
 Уколико се поплава деси ван радног 
времена, шефови МК обавештавају 
Начелника Општинске управе и 
руководиоца одбране од поплава на кућни 
број телефона или преко Полицијске 
станице - Свилајнац на број телефона 312-
340 или 92. 
 Списак лица задужених за пријем 
информација доноси се сваке године 
решењем Скупштине општине и оно чини 
саставни део Плана одбране од поплава. 
Овај списак доставља се шефовима МК и 
Полицијској станици - Свилајнац. 
 Начелник Општинске управе и 
референт Центра за осматрање и 
обавештавање, који од РХМЗ добија 
информацију о очекиваној количини 
падавина на територији Републике, односно 
информацију од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 
"Морава", Ниш, Радна јединица "Велика 
Морава", Ћуприја, о изливању водотока 
сливног подручја Велике Мораве, одмах 
обавештавају општинског руководиоца 
одбране од поплава и његовог заменика, 
именованих решењем Скупштине општине. 
 На основу добијених информација са 
терена, руководилац одбране од поплава 
врши њихову проверу код следећих извора: 
 - ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", 
Ниш, Радна јединица "Велика Морава", 
Ћуприја. 
 (Имена одговорних секторских 
руководиоца и њихови бројеви телефона, 
одређују се наредбом министра 
водопривреде о оперативном плану одбране 
од поплава која се сваке године објављује у 
"Службеном гласнику РС" и то за сектор 
"Ћуприја I", М-6 и М-6.1.) 
 - Штаб одбране од поплава - 
Деспотовац, који се контактира ради 
провере информације о наиласку поплавног 
таласа на телефон 035/612-112, Фонд за 
грађевинско земљиште, водопривреду и 
остале намене, Мирослав Стевановић. 
Уколико он није доступан, контакт 
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успоставити преко Полицијске станице 
(Свилајнац - Деспотовац). 
 Општински руководилац одбране од 
поплава са својим помоћником проверава 
добијене информације и изласком на терен. 
 На територији општине не постоје 
локалне референтне водомерне и кишне 
станице, те се добијене информације 
тумаче искуствено. 
 Због своје стационаже у односу на 
град, водомерна летва која се налази на 
мосту код бивше хитне помоћи није 
одговарајући показатељ за благовремено 
организовање одбране од поплава у 
Свилајнцу. 
 Реперни објекат посматрања и 
организације одбране од поплава налази се 
у Суботици и то је мост на улазу у село, 
преко воденичне јаруге, с обзиром да 
поплавни талас од Суботице до Свилајнца, у 
зависности од месеца у коме се јавља (март 
или јун), путује 6 - 7 часова. 
 При изливању Ресаве до нивоа 
коловоза на поменутом мосту, долази до 
плављења пољопривредног земљишта у 
Суботици, Тропоњу, Седлару и Грабовцу. 
 У овом случају као и при прогнозама 
РХМЗ о изузетно великим количинама 
падавина, руководилац одбране од поплава 
телефоном налаже активирање осматрача 
водостаја на водотоцима и одређује 
учесталост осматрања. 
 За осматраче се одређују шефови 
месних канцеларија Суботице, Седлара, 
Луковице и Кушиљева, као и ловочувар ЗЗ 
"Ратар" Седларе, Ненад Радовановић, који 
визуелно осматрају водостај и достављају 
повратну информацију локалном центру за 
пријем упозорења. 
 Уколико вода дође до рукохвата 
ограде на поменутом мосту, очекује се 
прелазак поплавног таласа преко насипа у 
Свилајнцу, где је потребно извршити 
припреме за евакуацију становништва. 
 За егзактно осматрање водостаја и 
обраду графикона "Време - водостај", 
руководилац одбране од поплава одређује 
стручно лице, које прати ниво Ресаве на 
поменутој водомерној летви на мосту код 
бивше Хитне помоћи. 
 У случају да су повратне 
информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 
"Морава", Ниш, Радна јединица "Велика 
Морава", Ћуприја, такве да се очекује 
наилазак поплавног таласа већег обима, 
активира се штаб одбране од поплава за 
рад током 24 часа. 

 Са успостављањем 
двадесетчетворочасовног рада, обавезе 
осматрача су да свака два сата јављају о 
стању водостаја. Јављање је телефонски 
или радио станицом из месне канцеларије. 
 Са осматрањем се престаје након 
налога од стране општинског руководиоца 
одбране од поплава. 
 
 А.2. Оглашавање упозорења 
 Упозорења морају бити самерена са 
очекиваном јачином поплаве, координирана 
и компатибилна са РХМЗ, а утврђена од 
стране штаба за одбрану од поплава. 
 При прогнозама о већим поплавним 
таласима, упућују се поруке специјалним 
примаоцима упозорења и то:  
 Штаб цивилне заштите, Полицијска 
станица Свилајнац, ЈКП "Морава", Дом 
здравља Свилајнац, Основна школа у 
Седлару, ОО Црвеног крста, Средња 
пољопривредно-ветеринарска школа-
Свилајнац. 
 Уколико се процени долазак 
поплавног таласа у року већем од два часа, 
порука се упућује у писаној форми - 
обавештење, у супротном се упућује 
телефоном о чему се сачињава службена 
белешка. 
 Обавештења шаље руководилац 
преко курира, а доставнице морају бити 
потписане од стране руководилаца ових 
организација. 
 По пријему и провери информација 
са терена врши се и обавештавање грађана 
о наилазећој опасности од поплава. 
 За формулисање и пласирање 
информација, одређује се лице задужено за 
информисање јавности, при Скупштини 
општине, а на основу добијеног налога од 
Начелника општинске управе или 
руководиоца одбране од поплава. 
 Секретар за информисање доставља 
информације о наилазећим поплавама: 
 - локалним радио станицама и 
телевизији на објављивање, 
 - шефовима месних канцеларија, 
како би усмено обавештавали 
становништво. 
 
 Б. Евакуација и спасавање 
 
 Б.1. Идентификација простора који 
се евакуише 
 У прилогу број 1 (катастарске карте 
са означеним зонама плављења), назначени 
су простори са највећом вероватноћом 
плављења, у којима се забрањује изградња 
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стамбених, пословних и привредних 
објеката. 
 Идентификација простора је 
извршена на основу вишегодишњег 
праћења плављених површина. 
 У случају изливања поплавног 
таласа преко насипа на градској деоници 
Ресаве, очекује се плављење читавог 
Свилајнца са обе стране реке. 
 У случају изливања на 
нерегулисаним деоницама Ресаве, из 
Прилога бр. 1, могу се идентификовати 
потенцијално плављени делови насеља и 
то: 
 1. Суботица, 
 2. Седларе и  
 3. Луковица. 
 У случају изливања воде преко 
насипа ободног канала за одводњавање у 
Кушиљеву, очекује се плављење дела 
Кушиљева између ободног канала и левог 
насипа потока Булињак. 
 Изливање брдских вода из бујичних 
токова описано је у уводном делу Општег 
плана за одбрану од поплава, а 
потенцијално плављени простори су део 
Седлара и део Кушиљева у зони бујичних 
токова. 
 
 Б.2. Развијање процедуре за 
евакуацију 
 На основу извршене процене, као и 
праћења досадашњег стања на плавним 
површинама, правци евакуације су: 
 - за КО Свилајнац: Викенд насеље 
"Баћица" и газдинство "Чаир", односно 
Црквенац уколико је онемогућен саобраћај 
преко мостова на Ресави, 
 - за КО Луковицу: Бобово, 
 - за КО Седларе: потес "Парлог", 
 - за КО Суботицу: потес "Фатаћунско 
брдо" или потес "Коса", 
 - за КО Кушиљево: потес 
"Гумниште", потес "Патуљ", потес "Гај" или 
потес "Базовац". 
 У зависности од локације и обима 
поплавног таласа штаб за руковођење 
одбраном од поплава ће благовремено 
урадити следеће: 
 а) Осигурати да је угрожено 
становништво, путем локалних радио 
станица, телефоном, јављањем од врата до 
врата, полицијским или другим колима или 
употребом гласоговорника, обавештено о 
потреби евакуације, о томе где је сигурно и 
крајње одредиште, којим путевима се иде и 
које је расположиво време за акцију; 

 б) Обезбедити са КЈП "Морава" - 
Свилајнац и предузећем за превоз "Литас" 
из Пожаревца, генералну помоћ за 
транспорт и припрему домаћинстава и 
привреде за евакуацију са подручја за која 
се процени да ће бити плављена, или су већ 
плављена; 
 в) Обезбедити са Домом здравља - 
Свилајнац, особље и опрему за специјалну 
помоћ онима којима је таква помоћ посебно 
потребна (слепи, инвалиди, болнице); 
 г) Осигурати да је евакуација 
комплетна; 
 д) Успоставити са Полицијском 
станицом - Свилајнац контролу саобраћаја, 
како се не би ушло у опасне зоне и 
идентификовати путеве и возила за 
евакуацију; 
 ђ) Успоставити надзор над 
спровођењем евакуације, како би се 
обезбедила сигурност. 
 
 Б.3. Центар за пријем угрожених 
 На основу досадашњих искустава у 
селу Суботица, непосредно од поплава је 
угрожено 20 домаћинстава. Њихов смештај 
је организован локално, код њихових 
пријатеља и рођака у овом насељу. У 
случају да нема довољно места задужује се 
савет Месне заједнице да обезбеди простор 
за смештај осталих лица. 
 На основу досадашњих искустава, у 
селу Седларе непосредно од поплава су 
угрожена 32 домаћинства. Њихов смештај је 
организован локално, код својих пријатеља 
и рођака у овом насељу. У случају да нема 
довољно места задужује се Савет месне 
заједнице да обезбеди простор за смештај 
осталих лица.Међутим, с обзиром да је 
географски положај Седлара такав да 
поплаве јачег интезитета могу да угрозе 
цело насеље и на основу чињенице да се 
поплавом пресеца саобраћај према 
Свилајнцу и Деспотовцу, смештај ће у том 
случају бити организован у прихватним 
центрима у селима Купиновцу и Роћевцу. 
 Прихватни центар за Свилајнац је, у 
договору са директором, газдинство Средње 
пољопривредно-ветеринарске школе 
"Чаир", осим за власнике викендица на брду 
Баћица и њихове рођаке који ће користити 
ове објекте у случају евакуације. 
 За остала насеља која нису 
наведена, а споменута су у уводном делу, 
савети месних заједница одредиће правце 
евакуације и прихватне центре. 
 Прихватни центри за пријем 
формирају се и престају са радом на основу 
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наредбе Оперативног штаба за одбрану од 
поплава. 
 Средства за обезбеђење опреме, 
сервисних услуга и неопходног снабдевања 
центра за пријем, у условима поплава, 
обезбеђује Општинско веће општине 
Свилајнац, односно Савет Месне заједнице. 
 
 Б.4. Ургентне мере 
 У сарадњи са Домом здравља - 
Свилајнац, Територијалном ватрогасном 
јединицом, Електродистрибуцијом, ПТТ 
службом и противпожарном службом 
Полицијске станице - Свилајнац, 
предузимају се ургентне мере према 
процедурама предвиђеним њиховим 
плановима за ванредне услове. 
 
 В. Смањивање штете 
 
 В.1. Одбрана од поплава 
 Начин организовања одбране од 
поплава, називи сектора и деоница, 
предузећа и организација која врше 
одбрану, имена одговорних лица, потребна 
средства за одбрану од поплава и 
критеријуми за проглашавање редовне и 
ванредне одбране од поплава, дефинишу се 
наредбом о утврђивању оперативног плана 
за одбрану од поплава за текућу годину коју 
доноси ресорно министарство и која се 
објављује у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 Оперативним планом дефинише се 
1. Сектор (шифра сектора, дужина сектора, 
секторски руководилац одбране од поплава, 
заменици и организација која врши одбрану 
од поплава), 2. Деоница (шифра деонице, 
назив или ближи опис деонице, 
деоничарски руководилац, заменик 
деоничарског руководиоца) и 3. 
Карактеристични нивои воде. 
 Према разговору са руководиоцем 
ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна 
јединица "Велика Морава", Ћуприја, 
одбрана подразумева обезбеђење средстава 
за алат, прибор и људство. 
 Планом одбране од поплава који је 
објављен у "Службеном гласнику РС", број 
4/2009 утврђена је надлежност ЈВП 
"Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна 
јединица "Велика Морава", Ћуприја, тел. 
471-354: за леви насип уз поток Булињак, 
од ушћа 8,00 км, десни насип уз Велику 
Мораву од ушћа Булињака до ушћа Ресаве 
10,80 км, десни насип уз Велику Мораву код 
ТЕ "Морава", 1,70 км, лева обала 
регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, 

2 км, леви насип уз Ресаву узводно од моста 
у Свилајнцу до Грабовичког потока 3,60 км, 
десна обала регулисаног корита Ресаве кроз 
Свилајнац, 2 км, десни насип реке Ресаве од 
моста у Свилајнцу до ушћа потока Бука 
(0+000-1+300), 1,3 км, десни насип уз поток 
Бук од ушћа у реку Ресаву (0+000-1+400), 
1,4 км, леви насип уз Ресаву код Седлара од 
ушћа Роћевачког потока до ушћа 
Купиновачког потока (13+250-16+930), 3,68 
км, десни насип Роћевачког потока од ушћа 
у реку Ресаву (0+000-0+750), 0,75 км, леви 
насип Роћевачког потока од ушћа у реку 
Ресаву (0+000-0+750), 0,75 км, десни насип 
уз Ресаву код Седлара од ушћа Роћевачког 
потока до ушћа Купиновачког потока 
(13+250-16+930), 3,68 км, десни насип 
Купиновачког потока од ушћа у реку Ресаву 
(0+000-0+250), 0,25 км, леви насип 
Купиновачког потока од ушћа у реку Ресаву 
(0+000-0+250), 0,25 км. 
 За нерегулисани део тока Ресаве 
нису дефинисане одбрамбене линије. 
 
 Кушиљево 
 У случају пораста водостаја на 
потоку Булињак, извршити привремено 
издизање насипа на регулисаном делу 
потока. 
 Општина треба да ангажује 
одговарајућу фирму ради поновног 
геодетског снимања постојећег стања 
нерегулисане деонице, с обзиром да је 
Пројекат регулације потока "Булињак" и 
"Бељево", урађен још 1991. године. 
 Као дугорочну меру потребно је 
планирати радове на наставку регулације 
потока Булињак (од потока Бељево до 
моста) и израду новог моста на улазу у 
центар села, с обзиром да постојећи дрвени 
стубови стварају успор воде у условима 
поплавног таласа. 
 У програм одржавања регулисаних 
водотокова, потребно је предвидети 
измуљивање потока Булињак низводно од 
моста у дужини од око 4 км, као и чишћење 
"сифона" у левом насипу ободног канала, 
ради спречавања изливања бујичне воде из 
ободног канала (кота дна канала виша од 
коте дна потока) у брањено подручје према 
насељу. 
 Луковица 
 За подизање уставе у Луковици, 
задужује се председник Савета МЗ 
Луковица, да одреди одговорно лице, које 
мора бити обучено за овај задатак. 
 С обзиром да су 2002. године 
изведени земљани радови на санацији 
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обала Ресаве око уставе, потребно је 
обезбедити средства и санирати, односно 
монтирати нову уставу, која је делимично у 
функцији. 
 Свилајнац 
 Главна одбрамбена линија је 100 м 
низводно од ушћа потока бук у Ресаву, 
затим лева и десна обала код аутобуске 
станице, десна обала низводно од моста код 
фабрике "Компо" у дужини улице Бранка 
Ћопића и лева обала иза комуналне 
кланице. 
 На овим локацијама, а у зависности 
од финансијске могућности, потребно је 
извести тзв. "зечије насипе" (насипи мање 
висине), а у условима поплаве према 
потреби извршити привремено уздизање 
насипа. 
 У 2002. години, изведени су  радови 
на регулацији реке Ресаве у атару села 
Седларе, па се очекује повећање брзине 
поплавног таласа кроз Свилајнац. 
 Из тог разлога, на деоници Ресаве 
низводно од Комуналне кланице, па до 
ушћа у велику Мораву, потребно је урадити 
хитне интервенције у смислу сечења дрвећа 
и шибља, вађења пањева и пројекат 
регулације ове деонице. 
 Као дугорочне мере, планирати 
рушење објеката у заштитном појасу и 
извођење радова на регулацији ове 
деонице. 
 Узводно од моста код бивше Хитне 
помоћи, на десној обали, уочени су 
кртичњаци па је могућ протицај воде кроз 
насип. 
 Потребно је обезбедити средства за 
ПЕ или ПВЦ фолију и то 80 - 100 м2, а као 
дугорочну меру планирати заптивање 
насипа глиненим језгром. 
 У улици Жикице Јовановића Шпанца 
и код зграде "Породилишта", ради 
спречавања преливања воде из шахти 
канализационог система, поставити шахт 
поклопце или зачепити цеви, а у улици 
Светог Саве размотрити могућност 
прихватања ових вода. 
 Привремено уздизање насипа 
вршити џаковима који су напуњени песком, 
помоћу људства и механизације утврђени 
Оперативним планом за одбрану од 
поплава. 
 У случају потребе ангажовати и 
грађане угроженог подручја. 
 
 В.2. Активности на инфраструктури 
 Процедура прекида и начина рада 
инсталација утврђена је посебним 

активностима, које се налазе у плановима 
за ванредне услове Електродистрибуције, 
КЈП "Морава" - Свилајнац и ПТТ службе, 
који ће бити саставни део Општег плана за 
одбрану од поплава. 
 
 В.3. Контрола саобраћаја 
 Контрола саобраћаја вршиће се 
према плану за ванредне услове, односно 
према процедури коју дефинише Полицијска 
станица - Свилајнац и која ће бити саставни 
део Општег плана за одбрану од поплава. 
 
 В.4. Одржавање виталних система 
 Овим општинским планом за 
одбрану од поплава дефинисан је рад 
Штаба цивилне заштите и Штаба одбране 
од поплава. 
 Процедуру за евакуацију важних 
података и докумената за случај 
катастрофалних поплава извести у складу 
са одредбама републичке Уредбе о 
канцеларијском пословању. 
  

Г. Отклањање последица 
 

 Г.1. Здравствена заштита 
 Здравствена заштита за настрадале, 
дефинисана је планом за ванредне услове, 
а односе се на водовод, ПТТ службу, 
Електродистрибуцију, Дом здравља и 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
хране. 
 
 Г.2. Успостављање функције 
сервисних служби 
 Успостављање функције сервисних 
служби извршиће се према постојећим 
плановима за ванредне услове, а односе се 
на водовод, ПТТ, Електродистрибуцију, Дом 
здравља и предузећа за производњу и 
дистрибуцију хране. 
 
 Г.3. Ревитализација и 
реконструкција 
 За ревитализацију и реконструкцију 
објеката биће ангажована 
Електродистрибуција, Фонд за уређење 
грађевинског земљишта, као и грађевинска 
и комунална инспекција. 
 Санирање и оправка оштећених 
објеката вршиће се према плану и 
динамици, које донесу поменута предузећа 
и службе. 
 
 Г.4. Активирање помоћи 
 По усвајању Општег плана за 
одбрану од поплава Скупштина општине 
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Свилајнац дефинисаће изворе и програме 
за помоћ при отклањању последица од 
насталих поплава. 
 
 Д. Информисање јавности 
 
 Д.1. Едукација заједнице 
 Ради благовремног информисања 
становништва општине Свилајнац у случају 
поплава, Штаб за одбрану од поплава у 
оквиру својих активности информисања 
јавности испуњава следећи задатак: 
 Едукација становништва подиже 
ниво свести локалне заједнице о опасности 
од поплава. Као стални задатак 
подразумева следећу активност: издавање 
билтена са циљем упознавања јавности са 
следећим подацима: 
 а) подаци о извору, учесталости и 
потенцијалној јачини поплаве; 
 б) подаци о систему за 
препознавање поплаве и начину за 
упућивање упозорења јавности, речено 
једноставним речима; 
 в) подаци о значењу различитих 
начина оглашавања упозорења, о значењу 
сигнала сирена, о намераваној евакуацији; 
 г) подаци о површини која ће 
вероватно бити поплављена или евакуисана 
за сваки ниво очекиване поплаве; 
 д) процедура о евакуацији, 
укључујући припрему за евакуацију, путеве, 
поуздана одредишта и идентификацију 
прихватних центара; 
 ђ) активности које се могу 
предузети да би се смањила штета на 
имовини власника, а то укључује померање 
намештаја и других вредности, прекид у 
снабдевању електричном енергијом, гасом, 
као и разна могућа дихтовања; 
 е) начин за достављање посебних 
захтева као што је достављање података о 
специфичним примаоцима упозорења или о 
потреби за специјалном помоћи у 
евакуацији; 
 ж) подаци о безбедоносним 
активностима и могућностима 
реконструкције на оштећеним објектима 
након поплаве. 
 На основу расположивих могућности 
заједнице, издавати подлистак Општинског 
билтена "Ресавски гласник" који би 
садржавао информисање и задатке у вези 
одбране од поплава. 
 Издавање подлиска, уобличити као 
трајан - сталан задатак и издавати четири 
до шест пут годишње. 
 

  
Д.2. Ургентне информације 
 На основу донетих одлука Штаба за 
одбрану од поплава, лице задужено за 
пријем и прослеђивање информација у 
јавност, а у периоду пре, за време и одмах 
након поплава, прима и прослеђује 
информације, које у себи укључују и: 
 а) претходно опажање, упозорење и 
поруку о евакуацији. Поруку исказати 
речима, које ће допринети максималној 
позорности јавности; 
 б) податке о томе које ће акције 
бити предузете, о локацијама које су 
безбедне, о просторима које треба избећи, 
о локацији прихватних центара и податке о 
начинима како добити ургентну помоћ; 
 в) податке о акцијама које су 
предузете или ће бити предузете у вези са 
одбраном од поплава; 
 г) позиве за радну снагу, опрему или 
другу врсту потребне помоћи за евакуацију, 
смањење штете или о активностима на 
уклањању последица од поплаве. 
 Лице задужено за информисање 
јавности у сарадњи са Начелником 
Општинске управе општине Свилајнац 
вршиће пријем, обраду и дистрибуцију 
добијених информација, које треба 
пласирати, а с обзиром на: 
 а) форму и садржину појединог типа 
информације; 
 б) процедуру како и коме се упућују 
упозорења и друге релевантне поруке; 
 в) извор и веродостојност поруке; 
 г) повезаност комуникацијске 
опреме. 
 
 Ђ. Успостављање плана 
 
 Ђ.1. Утврђивање потенцијала 
 У случају већих поплава биће 
ангажовани кадрови ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 
"Морава", Ниш, Радна јединица "Велика 
Морава", Ћуприја, МП "Велика Морава" - 
Београд, КЈП "Морава" - Свилајнац, 
Земљорадничка задруга "Ратар" - Седларе, 
Општинска управа општине Свилајнац, 
приватни предузетници и угрожене месне 
заједнице. 
 Наведене организације и предузећа 
дали су писмене сагласности о ангажовању 
својих кадрова, опреме, материјала, уређаја 
и механизације. 
 
 Ђ.2. Расподела одговорности 
 Одбраном од поплава у Републици 
руководи главни руководилац одбране од 
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поплава на основу и у оквиру овлашћења 
утврђених законом. 
 Одбраном од поплава на водном 
подручју "Морава" руководи руководилац 
одбране од поплава за наведено подручје. 
На сектору одбране од поплава, односно на 
техничкој деоници дуж водотока реке 
Ресаве, на територији општине Свилајнац, 
одбраном од поплава непосредно руководи 
секторски руководилац ЈВП "Србијаводе" 
ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица 
"Велика Морава", Ћуприја, односно 
деонични руководилац. 
 Одбрану од поплава на територији 
општине Свилајнац организује Штаб за 
одбрану од поплава кога сачињавају: 
руководилац и помоћници (председници 
савета месних заједница) за угрожена 
насељена места. 
 Одбрана од поплава организује се и 
врши у зависности степена опасности, а 
према следећим фазама: припрема за 
одбрану, редовна одбрана и ванредна 
одбрана. 
 Одбрану од поплава у појединим 
фазама проглашава својом наредбом 
руководилац одбране од поплава на водном 
подручју, на предлог секторског 
руководиоца, а у складу са условима и 
критеријумима утврђеним Оперативним 
планом одбране од поплава и о томе 
обавештава главног руководиоца одбране 
од поплава. 
 Руководилац за одбрану од поплава 
на водном подручју има право да, на 
предлог помоћника и секторских 
руководилаца, укине поједину фазу одбране 
од поплава пре него што се достигну 
критеријуми утврђени оперативним планом 
одбране од поплава, ако закључи да стање 
заштитних објеката и хидрометеоролошке 
прилике то дозвољавају. 
 Наредбу о проглашењу и престанку 
одбране од поплава, руководилац одбране 
од поплава на водном подручју, доставља 
општинском руководиоцу одбране од 
поплава, који о томе обавештава 
председника Скупштине општине. 
 Скупштина општине именује 
општински штаб за одбрану од поплава. 
 Штабом одбране од поплава на 
територији општине руководи општински 
руководилац за одбрану од поплава, који 
има своје помоћнике за свако насељено 
место. По потреби помоћници имају 
поверенике за посебно угрожене делове 
насеља или поједине улице. Одбрана од 
поплава спроводи се на основу овог плана. 

 Руководилац за одбрану од поплава 
у општини дужан је да сарађује са 
секторским руководиоцем у ЈВП 
"Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна 
јединица "Велика Морава", Ћуприја. Радна 
јединица "Велика Морава", Ћуприја је дужна 
да пружа стручну помоћ општинском 
руководиоцу, као и да обезбеди непосредну 
сарадњу између деоничних руководиоца и 
помоћника општинског руководиоца и 
његових повереника. 
 Општински руководилац одбране од 
поплава за време одбране од поплава врши 
нарочито следеће послове: 
 а) сарађује са секторским 
руководиоцем у надлежној Радној јединици 
"Велика Морава", Ћуприја, 
 б) координира рад помоћника у 
насељеним местима, 
 в) прикупља информације са 
угрожених подручја, анализира их и 
обавештава Општински штаб цивилне 
заштите и деоничног руководиоца, 
 г) предлаже Општинском штабу ЦЗ 
увођење степена одбране од поплава, 
укључујући и ванредно стање и издавање 
наредбе о предузимању мера на: 
ангажовању радне снаге, механизације и 
других средстава. 
 Помоћници општинског руководиоца 
одбране од поплава (председници савета 
месних заједница), врше нарочито следеће 
послове: 
 1. спроводе наредбе општинског 
руководиоца за одбрану од поплава, 
информишу га о стању на терену и 
предлажу предузимање радова и мера који 
изискују материјалне трошкове, 
 2. воде евиденцију о предузетим 
радовима, мерама и утрошеним средствима, 
 3. подносе извештај општинском 
руководиоцу по завршетку одбране од 
поплава, а по потреби и у току одбране, 
 4. воде дневник одбране од 
поплава. 
 Повереници помоћника општинског 
руководиоца одбране од поплава врше 
нарочито следеће послове: 
 - предлажу спровођење радова и 
мера на свом терену, 
 - организују и руководе хитним 
радовима и мерама у свом рејону (улици) по 
налогу помоћника, 
 - извештавају помоћника о 
предузетим мерама и воде евиденцију о 
стању на терену, ангажованом људству, 
механизацији и др. 
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 Лице задужено за информисање 
јавности, под надзором општинског 
руководиоца одбране од поплава, обавља 
следеће послове:  

- прати спровођење одбране од 
поплава, прикупља све извештаје ЈВП 
"Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радне 
јединице "Велика Морава", Ћуприја и 
хидрометеоролошке службе и упознаје се са 
њима, 

- даје обавештења средствима 
јавног информисања, 

- одржава везу са центрима за 
обавештавање и средствима за 
информисање. 

Руководилац одбране од поплава у 
најкраћем року извршиће удаљавање лица 
које несавесно или нестручно обавља 
поверене послове одбране од поплава или 
на други начин штетно утиче на 
спровођење одбране и сменити га са 
дужности на спровођењу мера заштите од 
поплава. Руководилац који је сменио са 
дужности поједина лица, дужан је да на 
њихово место одмах постави друга лица. 

 
Е. Провера и надградња плана 
 

 Е.1. Важећи план 
 Обавеза штаба за одбрану од 
поплава је да сваке године до децембра 
месеца донесе надградњу плана са новим 
наименовањима, променама садржаја који 
се плави, површина које захтевају 
евакуацију, расположивости опреме и 
инсталација у прихватним центрима, путева 
за евакуацију и контролу саобраћаја. 
 Ради функционисања система за 
упозоравање и самог плана, потребно је 
поставити (вратити) водомерну летву у 
Деспотовцу, код моста на путу за 
каменолом "Ковиловача" и у сарадњи са 
РХМЗ поставити кишомерну станицу у 
сливном подручју реке Ресаве. 
 
ПРИЛОЗИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ОПШТЕГ 

ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
 

Прилог број 1 
Катастарске карте са означеним зонама 

плављења (може се видети у СО Свилајнац) 
 

Прилог број 2 
Шема руковођења за одбрану од поплава 

(може се видети у СО Свилајнац) 
 
 
 

Прилог број 3 
Информација противпожарне 

полиције Полицијске станице Свилајнац о 
опасним материјама на територији општине 

Свилајнац 
На територији општине Свилајнац 

нема већих складишта, резервоара, 
магацина и сличних објеката, са већим 
количинама опасних материја. 

Опасних материја класе 1а 
(експлозивних материја) на територији 
општине нема, док се класе 1б и 1в 
(предмети пуњени експлозивним 
материјама) и пиротехничка средства чувају 
у металним орманима у две продавнице 
оружја и муниције и то у минималним 
количинама - практично занемарљивим, а у 
случају акцидентне ситуације, поплаве, 
практично не постоји никаква опасност. 

Опасне материје класе 2. (збијени 
гасови, гасови претворени у течност и 
гасови растворени под притиском) - течни 
нафтни гас - ТНГ, плин (пропан - бутан), 
амонијак NH3 - се налази у релативно 
мањим количинама у резервоарима, боцама 
и у системима на неколико локација у граду 
и индустријској зони града. 

- ТНГ 30 тона, надземни резервоар 
(сада празан) - ДОО "Вис". 

- ТНГ 16 тона, надземни резервоар 
(сада 1 тона) - ЗЗ "Свилајнац" - "Чаир" 

- Пропан - бутан, боце, продавница 
"8. октобар" - бензинска пумпа (0,2 - 1 
тона), 

- Амонијак, NH3, 6 - 8 тона, у 
систему ДОО "Воћар" - РЈ "Хладњача" 

Карактеристика ових опасних 
материја класе 2. (изузимајући пожар или 
концентрације експлозивности) је та, да у 
случају акцедентне ситуације - хаварије - 
изливања, просипања и слично, треба 
поступати на тај начин да се не дозволи 
приступ грађанима због могућности 
удисања јаче концентрације тих гасова и 
тровања - извесни краћи временски период, 
јер специфична тежина тих гасова је таква, 
да мања измена ваздуха, вентилација, ветар 
и отворени простор - разблажују - односно 
односе те исцуреле гасове или њихове паре 
у атмосферу, тако да ако не дође до 
њиховог паљења или експлозије, посебно 
веће опасности не постоје. 

Треба напоменути да ДОО "Воћар" 
РЈ "Хладњача" има посебан план, као и 
опрему (маске за заштиту дисајних органа), 
за поступање у случају акцидентне 
ситуације система и резервоара са NH3. 



39   Број 5 – Свилајнац 08.јун 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Опасне материје класе 3. (запаљиве 

течности) налазе се на територији целе 
општине у подземним - технички 
анкерисаним резервоарима, а њихове 
локације су све бензинске пумпе. 

Изузев пожара истих, у свим другим 
акцидентним ситуацијама (изливање, 
просипање, превртање, избијање на 
површину услед дејства подземних вода и 
сл.), посебна опасност не постоји - изузев 
последица изливања - загађења вода, 
околине, земљишта и сл. 

Других опасних материја (изузев 
мањих занемарљивих количина које не 
треба помињати), на територији општине 
Свилајнац, нема. 
 

Прилог број 4 
План поступања и начин контроле 

саобраћаја на територији општине у случају 
поплава, Полицијске станице - Свилајнац 

 Сагледавањем тока Ресаве, 
целокупног стања путне мреже која се 
налази на територији општине Свилајнац, а 
коју покрива Полицијска станица Свилајнац 
и сходно категоризацији путева на њој у 
случају елементарне непогоде - поплава, 
припадници саобраћајне полиције ПС 
Свилајнац треба да на следећим путним 
правцима организују и спроводе 
непрекидно дежурство: 
 - На путном правцу Р-103 Свилајнац-
Деспотовац код скретања за село Суботицу 
не дозволити одвијање саобраћаја према 
насељеном месту Суботица и Роанда, како 
непосредно пре тако и за време поплаве, 
где је у досадашњем периоду приликом 
изливања реке Ресаве долазило до потпуног 
прекривања дела коловоза на наведеном 
путном правцу, тако да је одвијање 
саобраћаја немогуће. 
 - На путном правцу Р-103 Свилајнац 
- Деспотовац код скретања за насељено 
место Седларе, не дозволити одвијање 
саобраћаја према наведеном насељеном 
месту у случају изливања водотока и 
прекривања коловоза, који води од 
наведеног регионалног путног правца према 
Седлару.  
 - На делу регионалног пута, који 
пролази кроз град Свилајнац и то на 
мостовима који се налазе у улици Хајдук 
Вељковој (код бивше Хитне помоћи) и у 
улици Ђуре Ђаковића (код "Компа"), у 
случајевима великог прилива воде у Реци 
Ресави, организовати и спроводити 
наизменично пропуштање токова 
саобраћаја на наведеним местима, уз 

максимално обраћање пажње на све 
учеснике у саобраћају. Нарочито, пажњу 
обратити и не дозвољавати задржавање на 
мостовима и у њиховој близини. 
 Поред већ набројаних места на 
којима је потребно организовати стално 
дежурство у зависности од расположивих 
начина и средстава, на деловима пута могу 
се поставити саобраћајни знаци, којима се 
забрањује одвијање саобраћаја, као и 
усмеравање саобраћаја (саобраћајни знак II 
- 3 и II - 43.1), као и препреке на путу у 
виду покретних рампи, а ради што бољег и 
ефикаснијег упозоравања учесника у 
саобраћају о поштовању датих забрана. На 
деловима локалних путних праваца 
Свилајнац - Луковица - Бобово - Седларе, 
као и улицама у самом граду Свилајнцу у 
непосредној близини тока реке Ресаве, 
извршити делимично, а и потпуно 
обустављање саобраћаја у зависности од 
висине водостаја, с тим да све учеснике у 
саобраћају треба упутити на адекватне 
путне правце, којима могу без опасности 
проћи. 
 - У случају потребе контролу и 
преусмеравање токова саобраћаја на 
путном правцу Свилајнац - Седларе кроз 
Бобово и Луковицу вршити код другог 
скретања за село Бобово, где не дозволити 
даље одвијање саобраћаја према Седлару и 
саобраћај преусмеравати према Бобову. 
 - Такође, у случају потребе у граду 
Свилајнцу контролу и преусмерење токова 
саобраћаја вршити у улици Ђуре Ђаковића 
код моста на реци Ресави где не 
дозвољавати одвијање саобраћаја у правцу 
улице Бранка Ћопића, а такође упозоравати 
учеснике у саобраћају код БП "Југопетрол" 
на опрезније одвијање саобраћаја приликом 
проласка улице Ж.Ј. Шпанца. У случају 
изливања реке Ресаве у горњем току не 
дозволити и по потреби у потпуности 
обуставити одвијање саобраћаја у улици 
Врачарској (непосредно поред касарне), као 
и у улици 26. јула, а преусмеравање токова 
саобраћаја извршити на раскрсници улице 
Врачарске и улице Војске Југославије. 
 Омогућити несметано одвијање 
саобраћаја у поплављеним просторима само 
возилима која учествују у превозу 
материјала за подизање насипа, као и 
других радних машина које учествују у 
истовару. 
 У случајевима евакуације 
становништва у деловима који су 
поплављени, на следећим путним правцима 
је потребно извршити исту: 
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 - Из насељеног места Суботице 
некатегорисаним путним правцем, који 
спаја наведено насеље са Седларом, док год 
је то могуће. 
 - Из насељеног места Седларе 
путним правцем према Бобову, према 
Луковици и Свилајнцу, док год је то могуће, 
а у случају немогућности користити 
алтернативне путне правце према Роћевцу, 
те према Ђуринцу, одакле некатегорисаним 
(земљаним) путним правцем према 
Проштинцу, се може стићи до града 
Свилајнца. 
 - У самом граду Свилајнцу у улицама 
где може доћи до изливања реке Ресаве 
извршити евакуацију у најближим улицама, 
са којима су поплављене улице повезане. 
 Приступ подручју које је 
поплављено могу извршити овлашћени 
радници ПС Свилајнац и лица сходно 
сачињеном списку овлашћених лица од 
стране Штаба ЦЗ, који је потребно 
адекватно и благовремено доставити ПС 
Свилајнац, ради координације у 
предузимању мера и радњи на отклањању и 
спречавању последица поплаве на 
подручјима која су поплављена. 
 

Прилог број 5 
Активности Електродистрибуције Јагодина, 

ПЈ Свилајнац, за случај поплава 
 У случају елементарних непогода, 
као што су поплаве, Електродистрибуција 
ће на време обезбедити безнапонско стање 
свих угрожених електроенергетских 
објеката, као и свих других објеката (за 
становање, индустријских и др.), како не би 
дошло до страдања људи и стоке и сл. 
 У случају да нема таквих објеката, 
када су угрожени само електроенергетски 
објекти, напон би смо проследили из других 
трафо станица, како би систем одбране био 
што ефикаснији. Наравно, у том случају 
директна сарадња са Штабом за одбрану 
мора да постоји. 
 Што се тиче елемената плана Г.2., 
везано за успостављање функције 
сервисних служби, ми тај план Г.2. немамо, 
али ако се односи на наше службе 
одржавања и санирања насталих штета, не 
сме бити никаквих проблема јер у том 
случају, наравно у сарадњи са Штабом за 
одбрану од поплава, Електродистрибуција 
појачава дежурство и по потреби и процени 
формира довољан број екипа са довољним 
бројем електромонтера, који ће своје 
задатке обавити на начин како изискују 
тренутне потребе. 

 
Прилог број 6 

Активности територијалне ватрогасне 
јединице, за случај поплава 

 За хитну евакуацију особа из 
угрожени области ТВЈ Свилајнац може 
користити путничко возило ладу ниву, 
потпомогнуто са коришћењем три Фапа 
(1620, 1616, 13с), којима је сврха превоз 
воде и гашење пожара, а не и превоз 
људства. 
 За случај поплава ова јединица 
располаже са две електро пумпе (једна 
монофазна, друга трофазна), са којима је 
могуће црпети воду из стамбених објеката. 
За напајање ових пумпи потребна је 
електрична енергија. 
 За случај пожара или других 
елементарних непогода, из ове јединице 
може се рачунати на "активну" смену 
јединице, која је дежурна критичног дана и 
на целу јединицу која броји 14 људи, коју је 
могуће мобилисати сваког момента, за коју 
постоји план мобилизације и списак 
људства у дежурној просторији ТВЈ. 
 Што се тиче токсичних материјала, 
експлозивних гасова, можемо рећи да ова 
јединица не располаже адекватном 
опремом, али за евентуалну интервенцију 
може се ангажовати стручна служба МУП-а 
Србије, са којом је повезана и ова ТВЈ. 
 За претраживање преживелих ова 
јединица не располаже опремом, већ само 
приручним средствима. 
 За потребу прекида струје ова 
јединица је користила стручне раднике 
Електродистрибуције који су у обавези за 
овакве интервенције по својим плановима. 
 За спровођење ургентних мера ова 
јединица делује у свим акцидентним 
ситуацијама (поплаве, пожари, елементарне 
непогоде), за које је утврђен начин дојаве 
(за појединачне случајеве) и планско 
деловање за случај елементарних непогода, 
за које одржава комуникације радио везом, 
фиксним телефоном, личним мобилним 
телефонима радника ТВЈ. 

 
Прилог број 7 

Активности Ветеринарске станице 
"Свилајнац", за случај поплава 

 Када настане непосредна опасност 
од поплава, власници домаћинстава, која су 
изложена непосредној опасности од 
поплаве, дужни су да све животиње 
евакуишу на место до ког неће доћи вода. 
 У случају да власници нису у 
могућности да благовремено реагују дужни 
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су да сву крупну стоку истерају ван обора и 
стаја, а младе јединке у кавезима евакуишу 
на сигурно место. 
 После проласка непосредне 
опасности или повлачења воде, свим живим 
животињама, које се налазе на угроженом 
подручју, треба помоћи и сакупити их у 
један сабирни центар, унапред лоциран, где 
ће им се пружити неопходна ветеринарска 
помоћ. 
 После тога наступа санација терена 
и попис угинуле (удављене) стоке. Екипа од 
5 до 6 људи, са неопходном механизацијом, 
сакупљаће угинуле животиње и носити их 
на унапред лоцирано место - сточно 
гробље. 
 Сточно гробље мора бити 
изоловано, на узвишеном месту ван 
насељене зоне, око 500 метара од пута. 
Јама се копа за сваки леш посебно и то за 
велике животиње 2,0 x 2,0 м, а за мале 2,0 
x 1,0 метар. Дубина јаме је највише 2,0 м. 
Сточно гробље мора бити ограђено густом 
жицом. 
 Ако се поједини лешеви налазе у 
фази распадања, па их је немогуће 
транспортовати на сточно гробље због 
могућности ширења инфективног 
материјала, треба их закопати на лицу 
места. 
 Пре закопавања треба их посути 
неким од дезинфекционих средстава - 
содом или гашеним кречом. 
 После повлачења воде, стаје и 
оборе треба опрати водом од муља и 
наноса, а затим подове и зидове 
дезинфиковати 2 % каустичном содом. 
 

Прилог број 8 
Активности и расположиви капацитети у 

људству и техници у  
ванредним околностима КЈП "Морава", 

Свилајнац 
 У случају већег водостаја реке 
Ресаве, мора се прекинути водоснабдевање 
у делу који иде преко моста на Ресави код 
фабрике "Компо", јер прети опасност од 
оштећења водоводног вода. 
 Изливање канализационих шахти од 
атмосферских падавина спречиће се 
постављањем најлона и џакова са песком 
преко шахти. 
 КЈП "Морава" ангажовала би све 
расположиво људство и механизацију у 
одбрани од поплава, као и санирању 
последица од штета, које би поплава 
нанела. Такође, снабдевало би грађане 

водом из цистерни до нормализације 
водоснабдевања. 
 У КЈП "Морава", Свилајнац по 
систематизацији за случај поплава 
предвиђено је 66 радника, док је тренутно 
укупан број радника (запослених) 159. 
 За случај поплава КЈП "Морава", 
Свилајнац располаже следећим материјално 
техничким средствима: 
 - камион ФАП - кипер, 
 - скип - ровокопач, 
 - ровокопач - Палагани 
 - булдожер, 
 - галион, 
 - цистерна за воду - ФАП, 
 - два трактора, 
 - фекална цистерна, 
 - возило за отпуштање 
канализације, 
 - два камиона смећара - ФАП 
(контејнерска), 
 - камион смећар МАН 
(контејнерски), 
 - камион смећар ШТАЈЕР 
(контејнерски), 
 - два мала камиона смећара (за 
пражњење смећа из канти), 
 - два доставна возила - застава 
пикап, 
 - два путничка аутомобила, 
 - једно погребно возило, 
 - два агрегата. 
 
 КЈП "Морава", Свилајнац снабдева 
се горивом код Југопетрола, Беопетрола, "8. 
октобра", а када код њих нема горива, код 
приватних фирми. 
 КЈП "Морава", Свилајнац набавља 
хлор од "Жупе" из Крушевца. 
 

Прилог број 9 
План организације рада у случају масовних 

несрећа и 
 послови Дома здравља - Свилајнац у 

одбрани од поплава 
 I. Под масовном несрећом 
подразумева се свака несрећа у којој је број 
повређених особа такав, да не могу да их 
медицински збрину две екипе Службе хитне 
медицинске помоћи. 
 II. У случају масовне несреће 
дежурно особље Службе хитне медицинске 
помоћи обавештава телефоном: 
 - директора Дома здравља - 
Свилајнац, 
 - помоћника директора ДЗС за 
организациона питања, 
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 - секретара Дома здравља - 
Свилајнац. 
 III. Даље позивање и организацију 
рада потребног особља за збрињавање 
настрадалих лица обавиће особе назначене 
у претходном ставу. 
 IV. У случају масовне несреће најпре 
ће бити позвани лекари и медицински 
техничари службе Хитне медицинске 
помоћи ДЗ Свилајнац. 
 V. Уколико је то недовољан број 
лекара и осталог особља, позваће се и 
особље осталих служби Дома здравља - 
Свилајнац, пре свега: Службе опште 
медицине, Службе здравствене заштите 
деце и омладине, службе Рендген 
дијагностике и биће ангажована комплетна 
техничка служба. 
 VI. У случају масовне несреће 
великих размера биће уведена стална радна 
обавеза за све запослене, до потпуног 
збрињавања свих повређених лица. 
 VII. Ако људство и техничка 
средства (санитетска возила) не буду 
довољна за збрињавање повређених и 
угрожених лица, упутиће се позив за помоћ 
најближим здравственим установама 
(Деспотовац, Јагодина, Ћуприја, Велика 
Плана, Лапово и Жабари). 
 VIII. Неодазивање запосленог на 
позив овлашћеног лица, повлачи законске 
консеквенце. 
 IX. У случају ванредног стања 
одбране од поплава ангажоваће се Служба 
хигијенско епидемиолошке заштите Дома 
здравља - Свилајнац у складу са својим 
законским обавезама. 
 
 За случај поплава на територији 
општине Свилајнац Служба хигијенско - 
епидемиолошке заштите Дома здравља - 
Свилајнац извршавала би следеће послове: 
 Обилазак поплављеног подручја 
којом приликом се утврђује број 
поплављених стамбених зграда, дворишта и 
индивидуалних водних објеката. По 
повлачењу воде, када становници изврше 
механичко чишћење поплављених објеката, 
као и водних објеката (испумпавање воде 
из бунара - пумпи), приступа се 
дезинфекцији. По завршеној дезинфекцији 
врши се узорковање вода за бактериолошку 
анализу и евентуално додатним радњама 
поправак пијаће воде. 
 У свакој досадашњој оваквој 
елементарној непогоди Хигијенско - 
епидемиолошка служба извршавала је ове 
послове, али је код послова дезинфекције 

долазило до мешања Завода за заштиту 
здравља из Ћуприје, што је доводило до 
неспоразума код становништва. Због тога је 
Хигијенско - епидемиолошка служба ДЗ 
Свилајнац увек тражила сарадњу шефа 
Месне канцеларије тог места, а до сада 
најбоља сарадња била је у селу Војска. 

 
Прилог бр.10 

Активности Црвеног крста Свилајнац за 
случај поплава 

Црвени крст Свилајнац ће извршити 
ажурирање плана деловања у ванредним 
стањима и на састанку управних органа 
ажурираће примљена наређења и решења 
виших нивоа у зависности од потреба и 
настале ситуације и извршиће се 
евентуалне измене у плановима за 
деловање. 
  У случају елементарних непогода, 
као што су поплаве, Црвени крст Свилајнац 
ће увести радне обавезе за запослене у 
Црвеном крсту Свилајнац и стално 
дежурство у просторијама организације. 
Успоставиће координацију и контакт са 
Штабом цивилне заштите општине 
Свилајнац, Општином Свилајнац и 
здруженим штабовима јединица Црвеног 
крста Србије и обезбедити хуманитарну 
помоћ и дистрибуцију исте преко Црвеног 
крста Србије и Министарстава Владе 
Републике Србије. 

Црвени крст Свилајнац ће увести 
дежурства за комисију за добровољно 
давалаштво крви и организација акција 
добровољног давања крви уколико је то 
потребно,  дежурства за екипе прве помоћи 
и упућивање екипа на терен, дежурства 
екипа за социјалну делатност и 
дистрибуцију хуманитарне помоћи, као и 
увођење дежурства за екипе за деловање у 
несрећама и формирање Планског насеља 
за збрињавање пострадалог становништва 
уколико је то потребно.    

Планско насеље обухвата: 
• 28 шатора за 4 особе 
• 1 шатор за заједничке просторије 
• 24 кухињска сета за 4 особе 
• 150 прибора за једну особу 

трпезаријског прибора 
• 17 врећа за спавање и исто толико 

подметача 
• 100 ћебади 
 

У случају да потребе за опремом и 
материјалом буду веће Црвени крст 
Свилајнац ће се обратити регионалним и 
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републичким центрима за деловање у 
ванредним ситуацијама. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-23/09-I-19 Дана: 08.06.2009. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 30. Закона о 

водама ("Службени гласник РС", број 46/91 
... 54/96) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", бр. 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 08.06.2009. 
године, усвојила је 
 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ У 

2009. ГОДИНИ 
 

Чланови Оперативног штаба за 
одбрану од поплава у општини  Свилајнац 
су: 
 1. Горан Василијевић, помоћник 
председника општине за информисање и 
друштвене делатности, руководилац 
одбране од поплава 
 2. Арсенијевић Славољуб, начелник 
Општинске управе општине Свилајнац, 
заменик руководиоца одбране од поплава 
 3. Горан Деспотовић, помоћник 
председника општине за пољопривреду 
 4. Груја Булаковић, радник 
Општинске управе општине Свилајнац 
 5. Овлашћени представник 
Полицијске станице - Свилајнац 
 6. Миодраг Милошевић, 
В.Д.директор КЈП "Морава" из Свилајнца 
 7. Далибор Вучинић, радник 
Општинске управе општине Свилајнац 
 8. Представник МП "Велика Морава", 
Београд 
            9.Представник Црвеног крста 
Свилајнац 
 
 I) Месна заједница Кушиљево, 
располагање у људству и техници за случај 
поплава 
 Списак људства за случај поплава: 
 1. Матић Предраг, председник 
Савета Месне заједнице   331-138 

 2. Алексић Милан, заменик 
председника Савета Месне заједнице  331-
301 
 3. Филиповић Драган, члан Савета 
Месне заједнице 331-595 
 4. Гмитровић Ненад, члан Савета 
Месне заједнице     064/1357807 
 5. Рајић Далибор, члан Савета 
Месне заједнице   331-208 
 6. Миљковић Слободан, члан Савета 
Месне заједнице 331-556 
 7. Огњановић Мирољуб, члан Савета 
Месне заједнице 331-011   
 8. Марјановић Момчило, члан Савета 
Месне заједнице 331-164      
 9. Илић Зоран, члан Савета Месне 
заједнице   331-332  
 10. Максимовић Живота, члан 
Савета Месне заједнице    331-309 
 11. Стевић Бранислав, члан Савета 
Месне заједнице    331-506 
 12. Савић Мирољуб, члан Савета 
Месне заједнице   063/7419215  
 13. Аксић Иван, члан Савета Месне 
заједнице    063/7685635   
 14.Ђурђевић Маркос, члан Савета 
Месне заједнице  331-364  
 15. Мијајловић Станиша, члан 
Савета Месне заједнице  331-036  
 16. Лукић Предраг, секретар Месне 
заједнице  331-325  
 17. Милетић Никола, помоћни 
радник   331-462   
     
                
 Списак власника расположиве 
механизације: 
 1. Предузеће ДОО "Балкан", 
Кушиљево, власник Марковић Мирољуб, 2 
улте, један багер и 2 камиона 331-183  
 2. Матић Предраг, трактор Раковица 
65"  331-138 
 3. Алексић Милан, трактор "ИМТ 
539"  331-301 
 4. Гмитровић Ненад, трактор "Урсуз"     
064/1357807 
 5. Рајић Далибор, трактор "Раковица 
65"  331-208 
 6. Миљковић Слободан, трактор 
"ИМТ 542"    331-556 
 7. Максимовић Живота, трактор 
"ИМТ 539"   331-309 
 8. Стевић Бранислав, трактор 
"Универзал"   331-506 
 9. Савић Мирољуб, трактор "Урсуз" 
063/7419215 
 10. Аксић Иван, трактор "Урсуз" 
063/7685635 
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 11. Ђурђевић Маркос, трактор 
"Зетор"    331-364 
 12. Мијајловић Станиша, трактор 
"Раковица 65"  331-036 
 13. Илић Зоран, трактор "Раковица 
65"      331-332 
 
 II) Месна заједница Луковица, 
располагање у људству и техници за случај 
поплава 
 Списак људства по имену и 
презимену са расположивом механизацијом 
и бројевима телефона: 
 1. Рада Јевтић, председник Савета 
Месне заједнице 322-659 
 2. Бобан Мијајловић, шеф Месне 
канцеларије  063/772-96-94  
 3. Драгољуб Јевтић, трактор, 
приколица 322-659  
 4. Споменка Јовић   321-474 
 5. Зоран Милутиновић, трактор, 
приколица        322-422  
 6. Ненад Аћимовић, трактор, 
приколица  323-595 
 7. Владан Срђевић,   322-087 
 8. Емил Јевтић, трактор, приколица 
323-573 
 9. Борислав Јевтић, трактор, 
приколица  314-404 
 10. Момчило Милошевић  322-980 
 11. Драган Аврамовић, трактор, 
приколица   321-864 
 12. Златан Аксентијевић, трактор, 
приколица   063/103-25-78 
 13. Зоран Тодосијевић, трактор, 
приколица   321-603 
 
 III) Месна заједница Суботица, 
располагање у људству и техници за случај 
поплава 
 Списак људства по имену и 
презимену са расположивом механизацијом 
и бројевима телефона: 

1. Грујић Мирослав, председник 
Савета Месне заједнице    802-194 
 2. Вукић Гордана, шеф Месне 
канцеларије     802-296 или 060/0-802-110 
 3. Грујић Мија, трактор, приколица 
802-205 
 4. Глигоријевић Станиша, трактор, 
приколица  802-148 
 5. Првуловић Мирослав, камион 802-
251 
 6. Петровић Небојша, трактор, 
приколица 802-300 
 7. Радовановић Станиша, трактор, 
приколица  802-188 

 8. Грујић Новица, трактор, 
приколица   802-163 
 9. Јаношевић Љубиша, трактор, 
приколица   064/132-04-50 
 10. Радовановић Благоје, трактор, 
приколица  802-248 
 11. Антонијевић Аца, трактор, 
приколица  802-191 
 
 IV) Месна заједница Седларе, 
располагање у људству и техници за случај 
поплава 
 Списак људства по имену и 
презимену са расположивом механизацијом 
и бројевима телефона: 
 1. Бобан Милошевић, председник 
Савета Месне заједнице   818-022 или 
063/8590243 
 2. Предраг Стевановић, шеф Месне 
канцеларије  818-158 или 064/2008638 
 3. Драган Милошевић, трактор, 
приколица 338-133 
 4. Предраг Ђорђевић, трактор, 
приколица 818-252 
 5. Добривоје Јоксимовић, трактор, 
приколица 818-204 
 6. Мирослав Симоновић, трактор, 
приколица 818-206 
 7. Мириша Нићифоровић, трактор, 
приколица 818-213 
 8. Мирко Ђорђевић, трактор 818-208 
 9. Дејан Љ. Јовановић, трактор, 
приколица 818-212 

10. Драги Р. Ђорђевић, трактор, 
приколица 818-180 
 11. Горан Симић, трактор, 
приколица 818-287 
 12. Жарко Гмитровић, трактор, 
приколица - 
 13. Богосав Митровић, трактор, 
приколица 818-291 
 14. Радиша Милић, трактор, 
приколица 818-205 
 15. Живорад Јовановић, трактор, 
приколица 818-229 
 16. Срђан Милошевић, трактор, 
приколица 818-281 
 17. Бојан Станојевић, трактор, 
приколица  818-149 
 18. Милоје Милојевић, трактор, 
приколица 818-152 
 19. Мирко Петровић, трактор, 
приколица 818-144 
 20. Драгомир Живановић, трактор, 
приколица 818-224 
 21. Милорад Јовановић, трактор, 
приколица  818-249 
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 22. Света Бојковић, трактор, 
приколица  818-162 
 23. Љубиша Стевановић, трактор, 
приколица 818-177 
 24. Миле Љубисављевић, трактор, 
приколица 818-154 
 25. Горан Стоиловић, трактор, 
приколица 818-284 
 26. Драган Радојчић, трактор, 
приколица818-157 
 27. Добромир Милосављевић, 
трактор, приколица  818-135 
 28. Далибор Стојановић, трактор, 
приколица  818-132 
 29. Милош Кристивојевић, трактор, 
приколица- 
 30. Мирољуб Марјановић, трактор, 
приколица 818-233 
 31. Братислав Димитријевић, 
трактор, приколица 818-254 
 32. Слађан Миловановић, трактор, 
приколица 818-275 
 33. Ненад Јовановић, трактор, 
приколица 818-161 
 34. Игор Милосављевић, трактор, 
приколица 818-122 
 35. Славољуб Ракић, трактор, 
приколица 818-159 
 36. Саша Благојевић, трактор, 
приколица 818-136 
 37. Миладин Пауновић, трактор, 
приколица 818-265 
 38. Добрица Симоновић, трактор, 
приколица  818-107 
 39. Петар Стевановић, трактор, 
приколица 818-121 
 40. Живорад Алексић, трактор, 
приколица  818-137 
 41. Добрица Тодосијевић, трактор, 
приколица  818-114 
 42. Љубиша Драговић, трактор, 
приколица  818-209 
 43. Звонко Мијатовић, трактор, 
приколица  818-202 
 44. Божа Јанковић, трактор, 
приколица  818-279 
 45. Живорад Марјановић, трактор, 
приколица  818-245 
 46. Зоран Бранковић, трактор, 
приколица  818-142 
 47. Љубиша Радовановић, трактор, 
приколица  818-215 
 48. Слађан Радојевић, трактор, 
приколица  818-234 
 49. Дејан Никодијевић, трактор, 
приколица  818-258 
 50. Зоран Никодијевић, трактор, 
приколица  818-237 

 51. Пуниша Радојковић, трактор, 
приколица  818-001 
 52. Томислав Живковић, трактор, 
приколица  818-128 
 53. Зоран Стајић, трактор 818-171 
 54. Бобан Милошевић, трактор, 
приколица- 
 55. Живко Лазаревић, трактор, 
приколица  818-211 
 
 V) Земљорадничка задруга "Ратар", 
Седларе за случај поплава обезбеђује 
следећу механизацију: 
 - један трактор са приколицом 
 Напомена: Трактор и приколица се 
могу користити само ван ангажовања у 
оквиру обављања послова на имању 
Задруге. 
 Контакт телефон:  

директор Зоран Младеновић: 818-
170 или 063/692-837 
 
 VI)Трговинско услужно предузеће 
"Раде - Импорт", ДОО за случај поплава 
обезбеђује следећу механизацију: 
 - један багер, 
 - два утоваривача, 
 - два камиона. 
 Власник наведеног предузећа је 
Раде Синђелић. 
 Контакт телефон: фирма: 312-011 
           стан: 333-222 или 064/2740300 
 
 VII) Мешовито предузеће, МП 
"Неша", Свилајнац, чији је власник Ненад 
Светозаревић, за случај поплава ставља на 
располагање следећу механизацију: 
 - један утоваривач, 
 - два камиона. 
 Контакт телефон: 314-226 
                                063/40-70-20 
   
 VIII) У КЈП "Морава", Свилајнац по 
систематизацији за случај поплава 
предвиђено је 66 радника, док је тренутно 
укупан број радника (запослених) 159. 
 За случај поплава КЈП "Морава", 
Свилајнац располаже следећим материјално 
техничким средствима: 
 - камион ФАП - кипер, 
 - скип - ровокопач, 
 - ровокопач - Палагани 
 - булдожер, 
 - галион, 
 - цистерна за воду - ФАП, 
 - два трактора, 
 - фекална цистерна, 
 -возило за отпуштање канализације, 
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 -два камиона смећара - ФАП 
(контејнерска), 
 -камион смећар МАН (контејнерски), 
 -камион смећар ШТАЈЕР 
(контејнерски), 
 -два мала камиона смећара (за 
пражњење смећа из канти), 
 -два доставна возила - застава 
пикап, 
 - два путничка аутомобила, 
 - једно погребно возило, 
 - два агрегата. 
 
 Контакт особа: Миодраг Милошевић, 
директор КЈП "Морава", Свилајнац 

 Контакт телефон: 064/891-27-80 или 
312-353 (250) 
 
 Напомена: Сектори и деонице за 
одбрану од поплава одређене су Општим 
планом за одбрану од поплава на 
територији општине Свилајнац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ  
Број: 06-23/09-I-20 Дана: 08.06.2009. године 

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

 
*-*-*-*-* 
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