
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 26. јун  Година 2009. – Број 7  
 
 

На основу члана 45. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 47/2003 и 34/2006) и члана 41. 
Статута општине Свилајнац (''Службени 
гласник општине Свилајнац'', број 2/2008), 
Скупштина општине Свилајнац, на седници 
одржаној дана 26.06.2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ПРОГРАМА  
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СА  

ПАРЦЕЛАЦИЈОМ  
ЗА МОСТ НА ВЕЛИКОЈ МОРАВИ СА 
ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПУТА М-4 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ И 

ВЕЛИКА ПЛАНА 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Програма  Плана  
генералне регулације  са  парцелацијом за 
мост на Великој Морави са приступним 
саобраћајницама и реконструкцијом пута М-
4 на територији општине Свилајнац и 
Велика Плана (у даљем тексту Програм). 
  

Члан 2. 
 

 Циљ израде Програма је 
дефинисање границе захвата предметног 
плана и прикупљање података о:  
- стању мреже и капацитета јавне 
комуналне инфраструктуре;  
- потреби обнове и реконструкције објекта и 
евидентираних или заштићених објеката, 
споменика културе и природе и 
амбијенталних целина; 
- катастарским и топографским подлогама 
за израду плана; 
- документацији од значаја за израду плана; 

- потреби за локацијама објеката за јавну 
употребу, привредних и других објеката. 
 

Члан 3. 
 

 Програм садржи текстуални и 
графички део и дефинише: 

1) предвиђени грађевински реон и 
његову поделу на јавно и остало 
грађевинско земљиште; 

2)  поделу на грађевинске зоне или 
целине према урбанистичким показатељима 
и другим карактеристикама; 

3) планиране трасе, коридоре и 
регулацију саобраћајница и мрежа јавне 
комуналне инфраструктуре; 

4) процену потребних средстава за 
уређење саобраћајница и изградњу јавне 
комуналне инфраструктуре; 

5) све потребне услове надлежних 
комуналних организација и других 
институција проистекле из концепта плана, 
а од утицаја су на реализацију концепта 
плана; 

6) остале податке и документацију од 
значаја за израду предметног урбанистичког 
плана.  

 
Члан 4. 

 
 Рок за израду Програма je 60 од 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
 

Члан 5. 
 

 Средства за израду Програма 
обезбедиће се из буџета општине 
Свилајнац. 
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Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-1, Дана:26.06.2009.године 

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

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 69. и 70. став 1. 

Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), и члана 41. 
Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној дана 26.06.2009. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
 
У члану 3. Одлуке о одређивању 

јавног грађевинског земљишта („Општински 
службени гласник“, број 11/04), брише се 
кп. бр. 1174/11. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац".  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-30/09-I-2, Дана:26.06.2009.године 
 

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

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 20. и 22. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 62/06) и члана 
112. Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац поступајући 
по иницијативи Месне заједнице Грабовац, 
за увођење самодоприноса за подручје 

Месне заједнице Грабовац, на седници 
одржаној 26.06. 2009.године, утврдила је   

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГРАБОВАЦ 
 

Члан 1. 
 
 Уводи се самодопринос у новцу за 
подручје Месне заједнице Грабовац за 
период од 01.02.2010.године до закључно 
са 01.02.2015.године. 
 

Члан 2. 
 
 Самодопринос се уводи путем 
непосредног личног изјашњавања грађана 
референдумом. 
 

Члан 3. 
 
 Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме се 
средства прикупљају.  
 Одлуку доносе  и грађани који 
немају изборно право и пребивалиште на 
подручју на коме се прикупљају средства, 
ако на том подручју имају непокретну 
имовину, а средствима самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те 
имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из става 
1.и 2.овог члана. 
 

Члан 4. 
 
 Средства самодоприноса ће се 
обезбеђивати на следећи начин: 

- 2% од нето плата (зарада) радника 
у радном односу у земљи 

- 2% на приходе грађана, који 
друштвене обавезе плаћају у 
годишњем паушалном износу 

- 20% на приход од пољопривредне 
делатности 

- 5% на приход од самосталне 
делатности. 

 
Члан 5. 

 
 Основицу самодоприноса чине 
зараде (плате) запослених, приходи од 
пољопривреде и шумарства и приходи од 
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самосталне делатности, на које се плаћа 
порез на доходак грађана у складу са 
Законом. 
 Самодопринос се не може уводити 
на примањима која су законом изузета од 
опорезивања. 
 

Члан 6. 
 

 Средства прикупљена од 
самодоприноса користиће се за 
задовољавања заједничких потреба грађана 
на подручју Месне заједнице Грабовац, 
према програму за увођење самодоприноса 
и то за следеће намене: 

-    Насипање и сређивање пољских 
путева 

- Насипање и сређивање сеоских 
неасфалтираних путева 

- Асфалтирање неасфалтираних 
улица у селу 

- Одржавање постојећих 
асфалтираних улица у селу 

- Одржавање уличне расвете 
- Одржавање објеката МЗ Грабовац 
- Уређивање јавних површина на 

територији МЗ Грабовац 
- Проширење и одржавање сеоског 

гробља 
- Плаћање стрелца на противградној 

станици 
- Додела новогодишњих пакетића за 

децу ОШ“Ј.Ј.Змај“ у Грабовцу 
- Канцеларијски материјал за потребе 

МЗ Грабовац 
- Финансирање ФК “Синђелић“ 

Грабовац 
- Финансирање АКУД-а „Синђелић“ 

Грабовац 
- Замена кровне конструкције на Дому 

културе 
- Реновирање зграде МК и МЗ 

Грабовац 
- Финансирање културних 

манифестација у селу 
- Одржавање просторија ОШ “Стеван 

Синђелић“ у Грабовцу 
 

Члан 7. 
 
 Очекивани укупни износ средстава 
прикупљен по овој Одлуци за наведени 
период износи ће 8.600.000,00 динара. 
 Вишак средстава остварен изнад 
износа предвиђен Одлуком о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Грабовац биће враћен грађанима Месне 

заједнице Грабовац, пропорционално 
извршеним уплатама по основу задужења. 
 
 

Члан 8. 
 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем 
на територији Месне заједнице Грабовац. 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
су и лица која немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Грабовац али 
имају непокретност, чија вредност се 
увећава употребом средстава 
самодоприноса.  

 
Члан 9. 

 
 Утврђивање и наплату 
самодоприноса на плате (зараде) остварене 
у земљи, врши исплатилац плата (зарада). 
 Обрачун и наплата самодоприноса 
из ове Одлуке врши се у свему према 
прописима којима се уређује финансирање 
локалне самоуправе. 
 

Члан 10. 
 
 Неутрошена средства 
самодоприноса из претходне године, 
преносе се у наредну годину и утрошиће се 
према плану и програму Месне заједнице за 
текућу годину. 
  

Члан 11. 
 

О евиденцији прикупљених 
средстава стара се Савет Месне заједнице. 

 
Члан 12. 

 
 Спискове обвезника из члана 8.ове 
Одлуке надлежним органима доставља 
Месна заједница. 
 

Члан 13. 
 
 Савет Месне заједнице Грабовац 
прати реализацију самодоприноса. 
 Председник Савета је наредбодавац 
за пренос и утрошак средстава а у одсуству 
председника, наредбодавац је лице кога 
Савет овласти. 
  

Члан 14. 
 
 О наменском трошењу средстава 
самодоприноса Савет Месне заједнице 
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расправља на седницама и приликом 
усвајања финансијских планова Месне 
заједнице, а најмање на 6 месеци подноси 
извештај  збору грађана.  
 За сваку календарску годину у 
складу са динамиком прилива средстава 
доноси се план трошења средстава.  
   

Члан 15. 
 
 Савет обавља следеће послове: 

• Стара се о реализацији програма 
самодоприноса 

• Одлучује о удруживању средстава 
са другим инвеститорима ради 
реализације програма  

• Доноси програм рада и финансијски 
план 

• Подноси Скупштини општине 
извештај о реализацији 
самодоприноса и 

• Обавља и друге послове везане за 
реализацију самодоприноса. 

 
Члан 16. 

 
 Средства самодоприноса воде се на 
посебном рачуну и могу се користити само 
за намене предвиђене овом Одлуком. 

 
Члан 17. 

 
 Средства самодоприноса користе се 
у складу са програмом самодоприноса и 
годишњим планом реализације 
самодоприноса Месне заједнице Грабовац. 
 

Члан 18. 
 

 Даном примене ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице Грабовац 
(„Општински сл.гл.“, број 4/05).  
 

Члан 19. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“ а 
примењиваће се од 0102.2010.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-30/09-I-3, Дана:26.06.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 
*-*-*-*-* 

 На основу члана 10. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
("Службени гласник РС", број 48/94 и 
11/98), члана 112. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08) и члана 40. Одлуке о 
Месним заједницама на територији општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 4/09), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 26.06. 
2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА  
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГРАБОВАЦ 
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О 
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

 
Члан 1. 

 
 Поводом иницијативе Месне 
заједнице Грабовац, за увођење 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Грабовац за период од 01. 
02.2010.године до закључно са 
01.02.2015.године, расписује се референдум 
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Грабовац, који је 
утврдила Скупштина општине Свилајнац. 
 

Члан 2. 
 
 Право изјашњавања на 
референдуму имају грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на 
територији за коју се уводи самодопринос, 
као и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на територији за коју се 
уводи, ако на тој територији имају 
непокретну имовину, а средствима 
прикупљеним од самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те 
имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса 
донета је ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из става 1.овог 
члана.  
  

Члан 3. 
 

 Референдум о увођењу 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Грабовац одржаће се дана 
16.08.2009. године (НЕДЕЉА) у времену од 
7,00 до 20,00 часова. 
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Члан 4. 

 
 Гласање на референдуму ће се 
обавити на једном бирачком месту и то у 
Месној канцеларији Грабовац. 
 

Члан 5. 
 
 Поступак спровођења референдума, 
одржаће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и 
Статутом општине Свилајнац. 
 

Члан 6. 
  

 Образује се Комисија за спровођење 
референдума за изјашњавање о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Грабовац, за 
период од 01.02.2010.године до закључно 
са 01.02.2015.године, а који ће се одржати 
дана 16.08.2009.године у времену од 7,00 
до 20,00 часова у саставу:  

1. Василијевић Дејан, председник 
Комисије 

2. Антић Миодраг, заменик 
председника  

3. Миљковић Ненад, члан Комисије 
4. Петровић Дејан, заменик члана 
5. Ђурђевић Драган, члан  
6. Лазић Слађан, заменик члана 
7. Радисављевић Горан, члан 
8. Павловић Михајло, заменик члана 
Комисија из става 1. овог члана ће 

утврдити резултате гласања, саставити 
записник о резултатима гласања и извештај 
о спроведеном референдуму и резултатима 
гласања доставити Скупштини општини 
Свилајнац и Савету Месне заједнице 
Грабавац. 

Члан 7. 
 
 Трошкове референдума ће сносити 
Месна заједница Грабовац. 
 

Члан 8. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-4, Дана:26.06.2009.године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

На основу члана 20. и 22. Закона о 
финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 62/06) и члана 
112. Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац поступајући 
по иницијативи Месне заједнице 
Проштинац, за увођење самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Проштинац, на 
седници одржаној 26.06.2009.године, 
утврдила је   

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПРОШТИНАЦ 
 

Члан 1. 
 
 Уводи се самодопринос у новцу за 
подручје Месне заједнице Проштинац за 
период од 01.01.2010.године до закључно 
са 31.12.2013.године. 
 

Члан 2. 
 
 Самодопринос се уводи путем 
непосредног личног изјашњавања грађана 
референдумом. 
 

Члан 3. 
 
 Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме се 
средства прикупљају.  
 Одлуку доносе  и грађани који 
немају изборно право и пребивалиште на 
подручју на коме се прикупљају средства, 
ако на том подручју имају непокретну 
имовину, а средствима самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те 
имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из става 
1.и 2.овог члана. 
 

Члан 4. 
 
 Средства самодоприноса ће се 
обезбеђивати на следећи начин: 
 

- 100% на катастарски приход од 
пољопривреде 
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Члан 5. 

 
 Основицу самодоприноса сходно 
овој Одлуци чине приходи од 
пољопривреде. 
 Самодопринос се не може уводити 
на примањима која су законом изузета од 
опорезивања. 
 

Члан 6. 
 

 Средства прикупљена од 
самодоприноса користиће се за 
задовољавања заједничких потреба грађана 
на подручју Месне заједнице Проштинац, 
према програму за увођење самодоприноса 
и то за следеће намене: 

-    Плаћање електричне енергије у 
Дому културе 

- Набавка новогодишњих пакетића за 
ђаке у Проштинцу 

- Одржавање Дома културе, путева и 
пропуста у селу Проштинцу 

 
Члан 7. 

 
 Очекивани укупни износ средстава 
прикупљен по овој Одлуци за наведени 
период износи ће 132.000,00 динара. 
 Вишак средстава остварен изнад 
износа предвиђен Одлуком о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Проштинац биће враћен грађанима Месне 
заједнице Проштинац, пропорционално 
извршеним уплатама по основу задужења. 
 

Члан 8. 
 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем 
на територији Месне заједнице Проштинац. 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
су и лица која немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Проштинац али 
имају непокретност, чија вредност се 
увећава употребом средстава 
самодоприноса.  

 
Члан 9. 

 
 Обрачун и наплата самодоприноса 
из ове Одлуке врши се у свему према 
прописима којима се уређује финансирање 
локалне самоуправе. 
 
 
 
 

Члан 10. 
 Неутрошена средства 
самодоприноса из претходне године, 
преносе се у наредну годину и утрошиће се 
према плану и програму Месне заједнице за 
текућу годину. 
  

Члан 11. 
 

О евиденцији прикупљених 
средстава стара се Савет Месне заједнице. 

 
Члан 12. 

 
 Спискове обвезника из члана 8.ове 
Одлуке надлежним органима доставља 
Месна заједница. 
 

Члан 13. 
 
 Савет Месне заједнице Проштинац 
прати реализацију самодоприноса. 
 Председник Савета је наредбодавац 
за пренос и утрошак средстава а у одсуству 
председника, наредбодавац је лице кога 
Савет овласти. 

 
Члан 14. 

 
 О наменском трошењу средстава 
самодоприноса Савет Месне заједнице 
расправља на седницама и приликом 
усвајања финансијских планова Месне 
заједнице, а најмање на 6 месеци подноси 
извештај  збору грађана.  
 За сваку календарску годину у 
складу са динамиком прилива средстава 
доноси се план трошења средстава.  
 

Члан 15. 
 
 Савет обавља следеће послове: 

• Стара се о реализацији програма 
самодоприноса 

• Одлучује о удруживању средстава 
са другим инвеститорима ради 
реализације програма  

• Доноси програм рада и финансијски 
план 

• Подноси Скупштини општине 
извештај о реализацији 
самодоприноса и 

• Обавља и друге послове везане за 
реализацију самодоприноса. 
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Члан 16. 

 
 Средства самодоприноса воде се на 
посебном рачуну и могу се користити само 
за намене предвиђене овом Одлуком. 

 
Члан 17. 

 
 Средства самодоприноса користе се 
у складу са програмом самодоприноса и 
годишњим планом реализације 
самодоприноса Месне заједнице 
Проштинац. 
 

Члан 18. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“ а 
примењиваће се од 01.01.2010.године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-5, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 10. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98) 
, члана 112. Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине Свилајнац", 
број 2/08) и члана 40. Одлуке о Месним 
заједницама на територији општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 4/09), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 26.06.2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА  
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПРОШТИНАЦ 
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О 
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

 
Члан 1. 

 
 Поводом иницијативе Месне 
заједнице Проштинац, за увођење 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Проштинац за период од 01. 
01.2010.године до закључно са 
31.12.2013.године, расписује се референдум 
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу 

одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Проштинац, који 
је утврдила Скупштина општине Свилајнац. 
 

Члан 2. 
 
 Право изјашњавања на 
референдуму имају грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на 
територији за коју се уводи самодопринос, 
као и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на територији за коју се 
уводи, ако на тој територији имају 
непокретну имовину, а средствима 
прикупљеним од самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те 
имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса 
донета је ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из става 1.овог 
члана.  
  

Члан 3. 
 

 Референдум о увођењу 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Проштинац одржаће се дана 
01.08.2009. године (СУБОТА) у времену од 
7,00 до 20,00 часова. 
 

Члан 4. 
 

 Гласање на референдуму ће се 
обавити на једном бирачком месту и то у 
сали Дома у Проштинцу. 
 

Члан 5. 
 
 Поступак спровођења референдума, 
одржаће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и 
Статутом општине Свилајнац. 
 

Члан 6. 
  

 Образује се Комисија за спровођење 
референдума за изјашњавање о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Проштинац, за 
период од 01.01.2010.године до закључно 
са 31.12.2013.године, а који ће се одржати 
дана 01.08.2009.године у времену од 7,00 
до 20,00 часова у саставу:  

9. Стојановић Томислав, председник 
Комисије 

10. Јовановић Добривоје, заменик  
11. Дамњановић Миодраг, заменик  
12. Анђелковић Момир, члан  
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13. Петровић Мирољуб, члан 
14. Стојановић Бранислав, члан 
Комисија из става 1. овог члана ће 

утврдити резултате гласања, саставити 
записник о резултатима гласања и извештај 
о спроведеном референдуму и резултатима 
гласања доставити Скупштини општини 
Свилајнац и Савету Месне заједнице 
Проштинац. 
 

Члан 7. 
 
 Трошкове референдума ће сносити 
Месна заједница Проштинац. 
 

Члан 8. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-6, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 20. и 22. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 62/06) и члана 
112. Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац поступајући 
по иницијативи Месне заједнице Суботица, 
за увођење самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Суботица, на седници 
одржаној 26.06.2009.године, утврдила је   

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СУБОТИЦА 
 

Члан 1. 
 
 Уводи се самодопринос у новцу за 
подручје Месне заједнице Суботица за 
период од 01.01.2010.године до закључно 
са 31.12.2013.године. 
 

Члан 2. 
 
 Самодопринос се уводи путем 
непосредног личног изјашњавања грађана 
референдумом. 

 
Члан 3. 

 
 Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме се 
средства прикупљају.  
 Одлуку доносе  и грађани који 
немају изборно право и пребивалиште на 
подручју на коме се прикупљају средства, 
ако на том подручју имају непокретну 
имовину, а средствима самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те 
имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из става 
1.и 2.овог члана. 
 

Члан 4. 
 
 Средства самодоприноса ће се 
обезбеђивати на следећи начин: 

- 1% на плате (зараде) остварене у 
земљи 

- 100% на катастарски приход од 
пољопривреде 

- 5% на приход од самосталне 
делатности. 

 
Члан 5. 

 
 Основицу самодоприноса чине 
зараде (плате) запослених, приходи од 
пољопривреде и шумарства и приходи од 
самосталне делатности, на које се плаћа 
порез на доходак грађана у складу са 
Законом. 
 Самодопринос се не може уводити 
на примањима која су законом изузета од 
опорезивања. 
 

Члан 6. 
 

 Средства прикупљена од 
самодоприноса користиће се за 
задовољавања заједничких потреба грађана 
на подручју Месне заједнице Суботица, 
према програму за увођење самодоприноса 
и то за следеће намене: 

-    Изградња водовода 
- Изградња гасовода 
- Пресвлачење асфалтног пута 

Суботица-Јасеново 
- Асфалтирање неасфалтираних 

сеоских улица 
- Куповина парцеле за гробље 
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- Адаптација Дома културе са 

пратећим просторијама 
- Насипање пољских путева 
- За спорт и културу најмање 1% 
- Изградња санитарног чвора у школи 
- Уређење гробља 
- Одржавање имовине Месне 

заједнице 
 

Члан 7. 
 
 Очекивани укупни износ средстава 
прикупљен по овој Одлуци за наведени 
период износи ће 10.000.000,00 динара. 
 Вишак средстава остварен изнад 
износа предвиђен Одлуком о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Суботица биће враћен грађанима Месне 
заједнице Суботица, пропорционално 
извршеним уплатама по основу задужења. 
 

Члан 8. 
 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем 
на територији Месне заједнице Суботица. 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
су и лица која немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Суботица али 
имају непокретност, чија вредност се 
увећава употребом средстава 
самодоприноса.  

 
Члан 9. 

 
 Утврђивање и наплату 
самодоприноса на плате (зараде) остварене 
у земљи, врши исплатилац плата (зарада). 
 Обрачун и наплата самодоприноса 
из ове Одлуке врши се у свему према 
прописима којима се уређује финансирање 
локалне самоуправе. 
 

Члан 10. 
 
 Неутрошена средства 
самодоприноса из претходне године, 
преносе се у наредну годину и утрошиће се 
према плану и програму Месне заједнице за 
текућу годину. 

Члан 11. 
 

О евиденцији прикупљених 
средстава стара се Савет Месне заједнице. 

 
Члан 12. 

 
 Спискове обвезника из члана 8.ове 
Одлуке надлежним органима доставља 
Месна заједница. 

Члан 13. 
 
 Савет Месне заједнице Суботица 
прати реализацију самодоприноса. 
 Председник Савета је наредбодавац 
за пренос и утрошак средстава а у одсуству 
председника, наредбодавац је лице кога 
Савет овласти. 

 
 

Члан 14. 
 
 О наменском трошењу средстава 
самодоприноса Савет Месне заједнице 
расправља на седницама и приликом 
усвајања финансијских планова Месне 
заједнице, а најмање на 6 месеци подноси 
извештај  збору грађана.  
 За сваку календарску годину у 
складу са динамиком прилива средстава 
доноси се план трошења средстава.  
 
 

Члан 15. 
 
 Савет обавља следеће послове: 

• Стара се о реализацији програма 
самодоприноса 

• Одлучује о удруживању средстава 
са другим инвеститорима ради 
реализације програма  

• Доноси програм рада и финансијски 
план 

• Подноси Скупштини општине 
извештај о реализацији 
самодоприноса и 

• Обавља и друге послове везане за 
реализацију самодоприноса. 

 
 

Члан 16. 
 
 Средства самодоприноса воде се на 
посебном рачуну и могу се користити само 
за намене предвиђене овом Одлуком. 

 
Члан 17. 

 
 Средства самодоприноса користе се 
у складу са програмом самодоприноса и 
годишњим планом реализације 
самодоприноса Месне заједнице Суботица. 
 

Члан 18. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
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гласнику општине Свилајнац“ а 
примењиваће се од 01.01.2010.године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-7, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
  

На основу члана 10. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98) 
, члана 112. Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине Свилајнац", 
број 2/08) и члана 40. Одлуке о Месним 
заједницама на територији општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 4/09), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној 26.06.2009. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА  
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СУБОТИЦА 
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О 
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

 
Члан 1. 

 
 Поводом иницијативе Месне 
заједнице Суботица, за увођење 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Суботица за период од 01. 
01.2010.године до закључно са 
31.12.2013.године, расписује се референдум 
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Суботица, који је 
утврдила Скупштина општине Свилајнац. 
 

Члан 2. 
 
 Право изјашњавања на 
референдуму имају грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на 
територији за коју се уводи самодопринос, 
као и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на територији за коју се 
уводи, ако на тој територији имају 
непокретну имовину, а средствима 
прикупљеним од самодоприноса се 

побољшавају услови коришћења те 
имовине. 
  

Одлука о увођењу самодоприноса 
донета је ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из става 1. овог 
члана.  

Члан 3. 
 

 Референдум о увођењу 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Суботица одржаће се дана 
01.08.2009. године (СУБОТА) у времену од 
7,00 до 20,00 часова. 
 

Члан 4. 
 

 Гласање на референдуму ће се 
обавити на једном бирачком месту и то у 
сали Дома у Суботици. 
 

Члан 5. 
 
 Поступак спровођења референдума, 
одржаће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и 
Статутом општине Свилајнац. 
 

Члан 6. 
  

 Образује се Комисија за спровођење 
референдума за изјашњавање о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Суботица, за 
период од 01.01.2010.године до закључно 
са 31.12.2013.године, а који ће се одржати 
дана 01.08.2009.године у времену од 7,00 
до 20,00 часова у саставу:  

15. Антонијевић Аца, председник 
Комисије 

16. Мијајловић Драгослав, заменик 
председника  

17. Радовановић Слађан, члан  
18. Вукић Гордана, члан 
19. Грујић Мија, члан  
 
Комисија из става 1. овог члана ће 

утврдити резултате гласања, саставити 
записник о резултатима гласања и извештај 
о спроведеном референдуму и резултатима 
гласања доставити Скупштини општини 
Свилајнац и Савету Месне заједнице 
Суботица. 
 

Члан 7. 
 
 Трошкове референдума ће сносити 
Месна заједница Суботица. 
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Члан 8. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-8, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 3, 5, 6, 7, 8 и 9. 
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 
26.06.2009. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА 

 
I 

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

 
ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
 

1. Делегацији Европске комисије у 
Србији 

2. Грчкој амбасади  
3. Фабрици опекарских производа 

„Машинац“ из Краљева  
 

II 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац"   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-9, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

На основу члана 6. став 1. тачка 3 и 
члана 11-18. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', број 62/06), члана 20. став 1. тачка 4. и 
члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута 
општине Свилајнац ('Службени гласник 
општине Свилајнац'', број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац, на седници одржаној 
дана 26.06.2009.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 
Члан 1.  

 
 Тарифни број 8. Одлуке о 
општинским комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 1/09), мења се и гласи: 
  

За држање моторних, друмских и 
прикључних возила осим пољопривредних 
возила и машина плаћа се годишње, и то: 

 
1.   За теретна моторна возила: 
     а) доставна возила до 1 тоне 
носивости                       2.400,00 
динара 

б) до 3 тоне носивости и 
доставна пикап возила           
4.800,00 динара 
в) од 3 до 8 тона носивости                                        
      7.200,00 динара 
г) преко 8 тона носивости                                         
    12.000,00 динара 
 

2.  За возила за превоз путника која 
имају више од 8 + 1  седишта 
(минибуси   и аутобуси), по 
седишту (без рачунања седишта 
возача и сувозача)                                                         
200,00 динара 
 

3.  За прикључна возила: 
а) до 3 тоне носивости                                               
      2.400,00 динара 
б) од 3 до 8 тона носивости                                      
      6.000,00 динара 
в) преко 8 тона носивости                                         
      8.800,00 динара 
 

4.  За специјална возила: 
-I група                                                                       
    16.500,00 динара             -
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II група                                                                        
      3.500,00 динара 
-III група                                                                                  
3.000,00 динара 
 

5. За путничке аутомобиле и комби 
возила која имају до 8+1 
седиште према радној 
запремини, и то: 
-до 900 кубика                                                               
         500,00 динара 
-од 900 до 1.350 кубика                                               
         700,00 динара 

 -од 1.350 до 1.800 кубика                                     
                 1.000,00 динара 
 -од 1.800 до 2.500 кубика                                         
      1.300,00 динара 
 -од 2.500 до 3.150 кубика                                          
      3.500,00 динара 
 -преко 3.150 кубика                                                    
      5.800,00 динара 
  
 6.За мотоциклисте према радној 
запремини мотора, и то: 
 а) до 250 кубика                                                            
         500,00 динара 
 б) од 250 до 500 кубика                                             
      1.300,00 динара 
 в) од 500 до 1.000 кубика                                          
      2.200,00 динара 
 г) преко 1.000 кубика                                                  
      4.400,00 динара 
 
           7.За тегљаче: 
 а) до 66 KW                                                               
    19.800,00 динара 
 б) преко 66 KW                                                         
    27.500,00 динара 
 
НАПОМЕНА: 
 
 1. У специјална возила из овог 
тарифног броја спадају: 
 I група:камиони хладњаче, камиони 
цистерне за превоз течности, покретне 
ауторадионице, покретне радио и разгласне 
станице, аутомобили за подизање и пренос 
тешких терета, аутомобили за чишћење 
канализације и сливника, аутомобили за 
превоз фекалија, специјални аутомобили за 
превоз поште, аутомобили за одржавање и 
оправку електромреже и ПТТ мреже; 
 II група: санитетски аутомобили, 
аутомобили за превоз смећа, аутомобили за 
превоз умрлих. 
 III група: специјализована возила за 
превоз пчела  

 2. Такса из овог тарифног броја 
плаћа се приликом регистрације возила на 
начин и према поступку предвиђеним за 
плаћање накнаде за употребу јавних 
путева. 

Члан 2. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-30/09-I-10, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 53. и 54. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", број 62/03 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, број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
26.06.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "СВИЛАЈНАЦ" У 

СВИЛАЈНЦУ 
 

I 
 
 МЕЊА СЕ Одлука Скупштине 
општине Свилајнац број 06-29/06-04-14 од 
29. 06. 2006. године (мењана 
28.09.2007.године и 08.12.2008.године) 
којом је именован Школски одбор Средње 
школе "Свилајнац" у Свилајнцу и то тако 
што се разрешава чланства у Школском 
одбору Милан Алексић из Кушиљева 
именован из реда родитеља.  
 

II 
 
 За члана Школског одбора Средње 
школе "Свилајнац" у Свилајнцу из реда 
родитеља, именује се Милићевић Светлана 
из Свилајнца, Трг Лазе Стојановића бр.16. 
 
 
 



13   Број 7 – Свилајнац 26. јун 2009. 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
III 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-11, Дана:26.06.2009.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 26.06.2009. 
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 и 08.06.2009.године), 
којом је именован Школски одбор 
Пољопривредно-ветеринарске школе са 
домом ученика "Свилајнац" у Свилајнцу и то 
тако што се разрешавају чланства у 
Школском одбору наведене школе испред 
локалне самоуправе: 

1. ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ из 
Свилајнца 

2. ДРАГАНА РАДЕВИЋ из 
Свилајнца 

 
II 

 
 Разрешавају се чланства у Школском 
одбору Пољопривредно-ветеринарске 
школе са домом ученика "Свилајнац" у 
Свилајнцу: 

1. АРСЕНИЈЕВИЋ СЛАВОЉУБ, 
дипломирани правник 

2. ВАСИЛИЈЕВИЋ ГОРАН, професор 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-12, Дана:26.06.2009.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 26.06.2009. 
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 и 08.06.2009.године), 
којом је именован Школски одбор 
Пољопривредно-ветеринарске школе са 
домом ученика "Свилајнац" у Свилајнцу и то 
тако што се у Школски одбор 
Пољопривредно-ветеринарске школе са 
домом ученика „Свилајнац из Свилајнца 
именују: 
 

Испред локалне самоуправе: 
 

3. ИГОР ДИМИЋ из Свилајнца, 
професор разредне наставе 

4. МИЛАН АЛЕКСИЋ из Кушиљева, 
наставник 

 
Из реда родитеља: 

 
1. НОВИЦА ГОЛУБОВИЋ из 

Свилајнца 
2. ЈОВАНОВИЋ ВЕРОМИР из 

Свилајнца 
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II 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-13, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
  
 На основу члана 20. Закона о јавним 
службама ("Службени гласник РС", број 
42/91...83/05), члана 32. тачка 9. 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 
26.06.2009.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 РАЗРЕШАВА СЕ Александар Симић, 
инжењер информатике из Свилајнца, 
функције председника Управног одбора 
Ресавске библиотеке из Свилајнца, 
именован за председника Управног одбора 
Ресавске библиотеке из Свилајнца решењем 
Скупштине општине Свилајнац број 06-
25/08-04-21 од 21.06. 2008. године. 

 
II 

  
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Дописом број 02-18/09-I од 
17.06.2009. године, обратио се Александар 
Симић, председник Управног одбора 
Ресавске библиотеке из Свилајнца захтевом 
да се исти разреши чланства у Управном 
одбору Ресавске библиотеке а који је за 
председника Управног одбора поменуте 
установе именован решењем Скупштине 
општине Свилајнац број 06-25/08-04-21 од 
21.06.2008.године. Као разлог навео је дуже 
одсуство из земље и боравак у 
иностранство, те је спречен да и даље 
учествује у раду Управног одбора. 

 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да Управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 32. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 41. Статута општине 
Свилајнац, прописано 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. 
 Полазећи од напред наведених 
законских овлашћења, а у циљу ефикасног 
обављања делатности ове установе, 
Скупштина општине Свилајнац је донела 
решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-14, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-* 

 
  На основу члана 20. Закона о 
јавним службама ("Службени гласник РС", 
број 42/91...83/05), члана 32. тачка 9. 
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 26.06. 2009.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 ИМЕНУЈЕ СЕ ЗОРАН АКСИЋ из 
Грабовца, економиста, на место 
председника Управног одбора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца. 
 

II 
 
 Мандат председника Управног 
одбора из тачке I овог решења траје до 
истека мандата Управног одбора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца. 
 

III 
  

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Управни одбор Ресавске библиотеке 
именован је на седници Скупштине општине 
Свилајнац решењем број 06-25/08-4-21 од 
21.06.2008.године, на мандатни период од 
четири године.  
 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да Управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 32. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 41. Статута општине 
Свилајнац, прописано 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. 
 Полазећи од напред наведених 
законских овлашћења, а у циљу ефикасног 
обављања делатности ове установе, 
Скупштина општине Свилајнац је донела 
решење као у диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-30/09-I-15, Дана:26.06.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 

 
*-*-*-*-*
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Садржај 

 
1. Одлукa о приступању изради Програма Плана генералне регулације 

са парцелацијом за мост на Великој Морави са приступним 
саобраћајницама и реконструкцијом пута М-4 на територији општине 
Свилајнац и Велика Плана; 

1 

2. Одлукa о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског 
земљишта;  

2 

3. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Грабовац;  

2 

4. Одлукa о расписивању референдума за територију Месне заједнице 
Грабовац ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса; 

4 

5. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Проштинац;  

5 

6. Одлукa о расписивању референдума за територију Месне заједнице 
Проштинац ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса; 

7 

7. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Суботица;  

8 

8. Одлукa о расписивању референдума за територију Месне заједнице 
Суботица ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса. 

10 

9. Одлукa о додели друштвених признања;  11 
10. Одлукa о измени Одлуке о општинским комуналним таксама; 11 
11. Одлукa о измени Одлуке о именовању Школског одбора Средње 

школе „Свилајнац“ у Свилајнцу; 
12 

12. Одлукa о измени Одлуке о именовању Школског одбора 
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у 
Свилајнцу, којом се разрешавају чланства у Школском одбору 
наведене школе; 

13 

13. Одлукa о измени Одлуке о именовању Школског одбора 
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у 
Свилајнцу, којом се именују чланови у Школском одбору наведене 
школе; 

13 

14. Решењe о разрешењу председника Управног одбора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца;  

14 

15. Решење о именовању председника Управног одбора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца; 

14 
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