
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 25. септембар  Година 2009. – Број 11  
 
 На основу члана 40. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07) и члана 63. Статута 
општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
25.09.2009.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
 За заменика секретара Скупштине 
општине Свилајнац, поставља се 
ЗИНДОВИЋ РАДАН, дипломирани правник 
из Свилајнца. 

 
II 
 

Мандат заменика секретара 
Скупштине општине Свилајнац траје до 
истека мандата секретару Скупштине 
општине Свилајнац. 

 
III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-1, Дана:25.09.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 
 

*-*-*-*-*-*-*-* 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник РС" 
бр.54/09) и члана 13. Одлуке о буџету 
Општине Свилајнац за 2009. годину 
(«Службени гласник Општине Свилајнац» 
број 1/09) и члана 41. Статута општине 

Свилајнац ("Службени гласник Општине 
Свилајнац" 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац  на седници одржаној дана  
25.09.2009. године, донела је 
       

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ ЗА 2009.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врши се усклађивање 

прихода и расхода из Одлуке о буџету 
Општине Свилајнац за 2009. годину 
(«Службени гласник Општине Свилајнац» 
број 1/09) на истом нивоу. 
              

Члан  2. 
 
Овом Одлуком мења се члан 3. Одлуке о 
буџету Општине Свилајнац за 2009. годину 
(«Службени гласник Општине Свилајнац» 
број 1/09)  у делу Текућих буџетских 
прихода на економској класификацији 
733150 – Текући трансфери на следећи 
начин: 
 
СМАЊУЈЕ СЕ: 
приход на економској класификацији 
733151 – Текући трансфери од других нивоа 
власти (Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина) за 
36.527.000,00 динара  
 
ПОВЕЋАВА  СЕ: 
 
      - приход на економској класификацији 
733152 – Текући трансфери од других нивоа 
власти  (Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа општина) за 
14.800.000,00 динара  и приход на 
економској класификацији 733154- Текући 
трансфери од других нивоа власти (Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од 
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Републике у корист нивоа општина) за  
10.000.000,00 динара 
 
ДОДАЈЕ СЕ: 
     - приход на економској класификацији 
921950 - Примања од продаје домаћих 
акција и осталог капитала у корист нивоа 
општина за 127.000,00 динара  

 
Члан 3. 

 
Сходно чл. 1. ове Одлуке ПОВЕЋАВА 

СЕ план прихода за 11.600.000,00 динара на 
следећи начин: 
на економској класификацији 713310- Порез 
на наслеђа и поклон за 3.000.000,00 
динара, 
на економској класификацији 714560-
Општинске и градске таксе за 1.000.000,00 
динара, 
на економској класификацији 741150- 
Камате на средства буџета општине за 
500.000,00 динара, 
на економској класификацији 742150- 
Приходи од продаје добара у корист нивоа 
општина за 1.100.000,00 динара, на 
економској класификацији 742350 – 

Приходи општинских органа за 4.000.000,00 
динара, 
на економској класификацији 745150 – 
Мешовити и неодређени приходи за 
1.400.000,00 динара 
на економској класификацији 771111 – 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода за 600.000,00 динара. 
 

Члан 4. 
 

Овом Одлуком врши се пренамена и 
прерасподела апропријација и позиција  
расхода и издатака из члана 4. Одлуке о 
буџету Општине Свилајнац за 2009. годину 
(«Службени гласник Општине Свилајнац» 
број 1/09), тако што се одобрава оправдано 
и неопходно повећање плана одређених 
расхода и издатака, а на терет смањења 
расхода и издатака код којих је могућа 
уштеда и чија је потрошња нижа од 
планиране, при чему укупан план расхода 
из Одлуке о буџету остаје напромењен, у 
вези са чланом 1. ове Одлуке. Табела из 
члана 4. мења се само у Разделима, 
Главама и Економским класификацијама 
које се смањују за 18.218.641,00 динара и 
повећавају за 18.218.641,00 динара, на 
следећи начин:  

   

Раз. 
Гла
ва 

Фун
. Поз. Ек.кл О п и с 

Средства из 
буџета Извор 
1 

Соп.приходи 
М.зај.и кор. 
Извор 4 Укупно план. 

1   110     СО И ОПШТИН.ВЕЋЕ 16.420.765 0 16.420.765 
      1 411 Плате и додаци запосл. 12.316.171 0 12.316.171 
      2 412 Соц.допр.на тер.послод 2.204.594 0 2.204.594 
2   110     ЈАВНО ПРАВОБРАН. 875.674 0 875.674 
      4 411 Плате и додаци запосл. 742.821 0 742.821 
      5 412 Социј.допр.на тер.посл. 132.853 0 132.853 
3 1 410     ОПШТИНСКА УПРАВА 176.322.784 24.695.000 201.017.784 
      6 411 Плате и додаци запосл. 46.726.959 0 46.726.959 
      7 412 Соц.допр.на тер.посл. 8.691.825 0 8.691.825 
      9 416 Јубилар.и друге нагр. 2.500.000 0 2.500.000 
      11 421 Стални трошкови 11.000.000 1.130.900 12.130.900 
      12 422 Трошкови путовања 4.250.000 0 4.250.000 
      13 423 Услуге по уговору 13.730.000 475.000 14.205.000 
      14 424 Специјализоване услуге 14.800.000 0 14.800.000 
      16 426 Материјал 9.674.000 370.000 10.044.000 
      39 541 Прибављање земљишта 8.000.000 0 8.000.000 
  2 911     ДРУШТ.БРИГА О ДЕЦИ 61.223.354 24.556.580 85.779.934 
      22 411 Плате и додаци запосл. 42.117.032 5.750.670 47.867.702 
      23 412 Соц.допр.на тер.послод. 7.638.362 1.029.370 8.667.732 
      68 416 Јубил.и друге награде 0 0 0 
      26 512 Набавка опреме 1.850.0000 0 1.850.000 
  3 820     К У Л Т У Р А 27.582.103 1.700.000 29.282.103 
      27 411 Плате и додаци запосл. 7.381.875 0 7.381.875 
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Раз. 
Гла
ва 

Фун
. Поз. Ек.кл О п и с 

Средства из 
буџета Извор 
1 

Соп.приходи 
М.зај.и кор. 
Извор 4 Укупно план. 

      28 412 Соц.допр.на тер.послод 1.323.228 0 1.323.228 
      29 421 Стални трошкови 1.560.000 45000 1.590.000 
  5 912     ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛ       
      44 463 ОСНОВНО ОБРАЗОВА 63.700.236 0 63.700.236 
          422 -    13.449.350       
  6 920     ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛ       
      45 463 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВА 25.737.652 0 25.737.652 
  7 70 46 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 6.679.000 0 6.679.000 
  8     463 БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 145.462.337 0 145.462.337 
0          
  10 110     ДОТАЦ.НЕПР.ОРГАН. 22.656.095 0 22.656.095 
      54 481 Дот.орган.спорта 11.000.000 0 11.000.000 
  11 110     БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 10.000.000 0 10.000.000 
           УКУП. РАСХ. И ИЗД. 556.660.000 50.951.580 607.611.580 

 
 

Члан 5. 
 

На основу образложених захтева 
директног и индиректних буџетских корисника –
Општинске управе, Дечјег вртића, Центра за 
културу, Основног образовања, Непрофитних 
организација, Закона о ребалансу буџета 
Републике за 2009. годину («Службени гласник 
РС» број 120/08 и 31/09) и  Одлуке о измени 
Меморандума о буџету и економској и фискалној 
политици за 2009. годину («Службени гласник 
РС» број 49/09)  у делу «Локална самоуправа» тј. 
ненаменски трансфери јединицама локалне 
самоуправе извршена је корекција буџетских 
прихода и издатака у члану 2. чл. 3. и чл. 4. ове 
Одлуке. 

Члан 6. 
 

Ову одлуку спровести у плану буџета и 
плановима корисника и на основу ње 
извршавати расходе и издатке. 
 
Члан 7. 
 

Ову Одлуку објавити у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац".     
                 
Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења а примењиваће се од 
01.01.2009.године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-44/09-I-2, Дана: 25.09.2009.године 
 

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

 
*-*-*-*-*-*-*-* 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) 
и члана 41. Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине Свилајнац", број 
2/08), Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 25.09.2009.године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеној 
ликвидацији Туристичке организације општине 
Свилајнац. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина општине Свилајнац на 
седници одржаној 10.09.2008.године донела је 
Одлуку број 06-40/08-04-9 којом се покреће 
поступак ликвидације установе Туристичка 
организација општине Свилајнац.  
 Том Одлуком за ликвидационог 
управника именован је Горан Василијевић из 
Грабовца. После спроведених неопходних радњи 
прописаних законом у вези са ликвидацијом, 
ликвидациони управник је поднео Извештај 
Скупштини општине Свилајнац о спроведеној 
ликвидацији Туристичке организације општине 
Свилајнац који је заведен под бројем 257 од 
17.09.2009.године. 
 После разматрања Извештаја 
ликвидационог управника, Скупштина општине је 
исти прихватила и донела закључак као у 
диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-3, Дана:25.09.2009.године 

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

 
*-*-*-*-*-*-*-* 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр.129/07), члана 77. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“ 
број 54/09), члана  359. тачка 3. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
РС“ бр. 125/04), члана 27. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“ 42/91, 
71/94 и 79/05) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“ бр. 2/2008), а на предлог 
ликвидационог управника Туристичке 
организације општине Свилајнац - у 
ликвидацији, Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаној  25.09.2009. године 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ЗАВРШНОМ ЛИКВИДАЦИОНОМ БИЛАНСУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

СВИЛАЈНАЦ-у ликвидацији 
са стањем на дан  25.09.2009. године 

 
Члан 1. 

 
Остварени текући приходи примања и  

приливи, као и извршени текући расходи, 
издаци и одливи у Завршном 
ликвидационом билансу Туристичке 
организације општине Свилајнац у 
ликвидацији за период 01.01.2009. године 
до 25.09.2009. године износе: 

1. Укупно остварени приходи, 
примања, приливи и пренета 
средства 178 хиљ. динара 

2. Укупно извршени расходи, издаци и 
одливисредстава 166 хиљ. динара 

3. Разлика укупних примања и укупних 
издатака (1-2) 12 хиљ. динара  

У чему је структура и врста прихода и 
примања и расхода и издатака следећа: 
1.Пренета неутрошена средства на жиро 
рачуну корисника из ранијих година 56 
хиљ.дин. + 2. Остварени приходи, примања 
и приливи у току 2009. године 122 хиљ.дин. 
и минус 3. Остварени расходи, издаци и 
одливи у току 2009.год. 166 хиљ.динара, 
што чини укупну разлику вишка прихода, 
примања и пренетих средстава затечених 
на жиро рачуну са стањем на дан 
25.09.2009. године  у износу од 12 хиљ. 
динара. 

Члан 2. 
 

У Билансу стања имовине,  
средстава, потраживања и обавеза на дан  
25.09.2009. године (образац бр. 1 Завршног 

ликвидационог биланса) утврђена је укупна 
Актива у износу од 227           хиљ. динара и 
укупна Пасива у износу од 227 хиљ. динара 
и то у следећој структури по основним 
врстама (Скраћени извод из обрасца 1.): 

 
Актива (имовина, 

средства и потраж.) 
Пасива (Обавезе и извори 

капитала) 
1. НЕФИНАНСИЈСКА  
ИМОВИНА =114 х.дин.    

 1. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
= 101 х.дин.      

2. ФИНАНСИЈСКА  
ИМОВИНА =113 х.дин.    

  2. ИЗВОРИ КАПИТАЛА = 126 
х.дин.      

                     Стање 
активе = 227 х.дин.   

           Стање пасиве:   = 227 
х.дин.   

 
У билансу стања у делу Извори 

капитала и утврђивања резултата исказан је 
дефицит из пословања у 2009. години у 
износу од 10 хиљ. дин., и извори новчаних 
средстава (за обрачунату амортизацију на 
терет расхода) у износу од 22  хиљ .динара. 
 

Члан 3. 
У Билансу прихода и расхода у 

периоду од 1. јануара до 25. септембра 
2009.године (Образац бр.2 Завршног 
ликвидационог биланса ) утврђени су: 
1. Укупно остварени приходи и примања 
    Текући приходи и примања по основу 
продаје нефинансијске имовине 122  хиљ. 
дин. 
2. Укупно извршени расходи и издаци 
    Текући расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине  188  хиљ. дин. 
3. Буџетски дефицит (ред.бр. 2 минус 
ред.бр.1)  66 хиљ. дин. 
 

У Билансу прихода и расхода у делу 
1. Текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине укупно остварени 
текући приходи износе  122 хиљ. дин. , а 
примања од продаје нефинансијске имовине  
0  хиљ. динара. 

 
У Билансу прихода и расхода у делу 

2. Укупно извршени расходи и издаци, 
текући расходи износе  188 хиљ. дин. , а 
издаци за набавку нефинансијске имовине  
0 хиљ. динара. 

Члан 4. 
 

Утврђени мањак прихода – дефицит 
из тачке 3. у износу од  66 хиљ. дин. 
покрива се из извора новчаних средстава 
(за обрачунату амортизацију на терет 
расхода у 2008.год.)  у   износу од  9.хиљ. 
динара и нераспоређеног вишка прихода из 
ранијих година у износу од 47 хиљ.динара. 

Укупно утврђен непокривен 
дефицит износи 10 хиљ.дин. који ће се 
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покрити у 2010. години из обрачунате 
амортизације на терет расхода из 2009. 
године. 

Члан 5. 
 

У Извештају о капиталним издацима и 
финансирању у периоду 01.01 до 
25.09.2009. год. (Образац бр.3 Завршног 
ликвидационог биланса) утврђена су укупна 
примања у износу од 0 хиљ.дин. и  укупни 
издаци у износу од 0   хиљ. динара, 
  

Члан 6. 
 

У Извештају о новчаним токовима у 
приоду од 01.01. до 25.09.2009.године 
(Образац бр. 4 Завршног ликвидационог 
биланса) утврђени су  укупни новчани 
приливи на рачун и пренета средства у 
износу од 178 хиљ. динара и укупни 
новчани одливи са рачуна у износу од 166  
хиљ. динара. 

При обрачуну прилива и одлива 
новчаних средстава утврђено је да су 
расположива новчана средства на рачуну из 
претходних година у износу од  56 хиљ. 
дин. и текући приливи у току 2009. године у 
износу од 122 хиљ.динара, што укупно даје 
приливе у износу од 178 хиљ.динара.. 
Одливи новчаних средстава остварени су у 
укупном износу у току 2009. године у износу 
од 188 хиљ. динара, кориговани за износ 
обрачунате амортизације књижене на терет 
сопствених прихода у износу од 22 хиљ. 
дин., што укупно даје новчане одливе у 
износу од 166     хиљ. динара. Разлика 
представља неутрошена новчана средства 
затечена на рачуну на дан 25.   
09.2009.године у износу од 12 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 25.09.2009.године 
(Образац бр. 5 Завршног ликвидационог 
биланса) утврђена је укупна разлика – 
дефицит у износу од 66       хиљ.дин., 
између укупних прихода и примања од 122 
хиљ. дин. и укупно извршених расхода и 
издатака у износу од 188 хиљ. дин. и то по 
нивоима и изворима финансирања из: 
буџета општине, ООСО и осталих 
сопствених извора. 

У скраћеном изводу из Извештаја 
утврђена су од укупних износа из става 1. 
ове Одлуке стања и разлике прихода и 
расхода по изворима на следећи начин: 

Из остал.изв.: Примања:  122 хиљ.дин.    
Расходи: 188  хиљ. дин.  Мањак прим.: - 66 
хиљ.дин. 

Члан 8. 
 

Укупни трошкови ликвидације за 
период 10.09.2008. год. до 25.09.2009. год. 
износе 2 хиљ. дин. , за трошкове службених 
путовања у земљи. 

Члан 9. 
 

Сва средства, права и обавезе 
Туристичке организације општине 
Свилајнац-у ликвидацији преносе се на 
Општинску управу општине Свилајнац. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Завршни ликвидациони биланс 
Туристичке организације општине 
Свилајнац у ликвидацији садржи: 

1. Биланс стања на дан 25.09.2009. 
године, 

2. Биланс прихода и расхода за период 
01.01. до  25.09.2009. године, 

3. Извештај о капиталним издацима и 
финансирању у периоду 01.01. до 
25.09.2009. године, 

4. Извештај о новачаним токовима у 
периоду  од 01.01. до  25.09.2009. 
године, 

5. Извештао о извршењу буџета по 
изворима и разлика резултата у 
периоду од 01.01. до 
25.09.2009. године и 

6. Извештај ликвидационог управника 
о спроведеној ликвидацији. 

 

Члан 12. 
 

Одлуку о Завршном ликвидационом 
билансу Туристичке организације општине 
Свилајнац у ликвидацији, заједно са 
припадајућим обрасцима и извештајима (од 
1 до 6) доставити Министарству финансија-
Управи за трезор. 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-4, Дана:25.09.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др.ветерине с.р. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07), члана 15. Одлуке о 
оснивању Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта општине Свилајнац 
(„Службени гласник РС“, број 22/08) и члана 
41. Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 25.09.2009.године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Вучићевић Бранислав, дипл. 
инж.грађ. из Свилајнца РАЗРЕШАВА СЕ 
функције директора Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта општине Свилајнац, 
због истека мандата.  
 

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 32. Закона о локалној 
самоуправи 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. 
 Чланом 15. Одлуке о оснивању 
Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац прописано је 
да директора Фонда поставља и разрешава 
Скупштина општине Свилајнац.  
 Разлог за разрешење директора 
Фонда, Бранислава Вучићевића је истек 
мандата на који је био именован.  
 На основу свега горе наведеног, 
Скупштина општине је донела решење као у 
диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-7, Дана:25.09.2009.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 15. Одлуке о 

оснивању Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта општине Свилајнац 
(„Службени гласник РС“, број 22/08) и члана 
41. Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 25.09.2009.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Вучићевић Бранислав, дипл. 
инж.грађ. из Свилајнца ИМЕНУЈЕ СЕ на 
функцију вршиоца дужности директора 
Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац.  

 
II 
 

Мандат вршиоцу дужности 
директора траје до именовања директора а 
најдуже годину дана од дана доношења 
овог решења. 

 
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. Закона о локалној 
самоуправи 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. 
 Чланом 15. Одлуке о оснивању 
Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац прописано је 
да директора Фонда поставља и разрешава 
Скупштина општине Свилајнац.  
 До именовања директора Фонда ову 
функцију ће обављати Бранислав 
Вучићевић из Свилајнца као вршилац 
дужности директора, а најдуже годину дана 
како је утврђено тачком II овог решења. 
 На основу свега горе наведеног, 
Скупштина општине је донела решење као у 
диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-44/09-I-8, Дана:25.09.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 
 

*-*-*-*-*-*-*-* 
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 На основу члана 159. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 7/09), члана 
46.Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/07), 
члана 72. Статута општине Свилајнац 
("Службени гласник општине Свилајнац", 
број 2/08) и члана 2. Правилника о 
мерилима за утврђивање цене услуга у 
дечјим установама (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 1/93 и 6/96), 
Општинско веће општине Свилајнац на 
седници одржаној 14.09.2009. године, 
донело је 
 

РЕШЕЊЕ  
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ 

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ У 
СВИЛАЈНЦУ 

 
Утврђује се  економска цена услуга 

за боравак, предшколско васпитање и 
образовање и превентивну здравствену 
заштиту деце у установи дечји вртић „Дечја 
радост“ у Свилајнцу и то: 

 
 
Р.б
р. 

Нази
в 

услуг
е 

Месечни 
износ 
по 

васпитној 
групи 

Дневни 
износ по 
васпитној 
групи 

Месечни 
износ 

по детету 

Дневни 
износ 
по 

детету 

1 цело
дневн
и 
борав
ак   

358.173,00 17.056,00 17.810,00 845,00 

2 полуд
невни 
борав
ак   

107.452,00 5.117,00 6.476,00 308,00 

 
II 

 

Учешће родитеља у цени услуга 
утврђеној по детету у месечном износу у 
тачки 1. овог решења утврђује се у висини 
од 20% од економске цене услуге и то: 

 
 
Р.бр. Назив услуге Месечни 

износ 
Дневни 
износ 

1 целодневни боравак   3.560,00 170,00 
3 полудневни боравак   735,00 35,00 

 
III 

Родитељи деце на целодневном 
боравку у припремном предшколском 
програму  плаћају цену од 2.850,00 динара 
месечно, односно 136,00 динара дневно. 

 
IV 
 

Родитељи који имају два или више 
детета уписана у дечји вртић остварују 
попуст од 20% од цене утврђене у тачки 2. 

овог решења за друго односно свако 
следеће дете које борави у установи. 

 
V 
 

Родитељима из социјално угрожених 
породица који користе материјалну помоћ 
државе, самохраним родитељима и 
родитељима са троје или више деце у 
изузетним случајевима, цена услуге може 
бити умањена. 

О умањењу цене одлучује Управни 
одбор Дечјег вртића, на писмени захтев 
родитеља. 

 
VI 
 

Цене услуга из ове одлуке 
примењиваће се почев од 
01.10.2009.године.  
 

VII 
 
 Решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-42/09-II-6 Дана: 14.09.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Горица Димчић-Тасић, Др медицине с.р. 

*-*-*-*-*-*-*-* 
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Садржај 
 

1. Решење о постављењу заменика секретара скупштине општине 
Свилајнац 

1 

2. Одлуку о ребалансу буџета општине Свилајнац за 2009. годину 1 

3. Закључак којим се усваја Извештај о спроведеној ликвидацији 
туристичке организације општине Свилајнац. 

3 

4. Одлуку о завршном ликвидационом билансу Туристичке организације 
општине Свилајнац-у ликвидацији са стањем на дан  25.09.2009. 
године 

4 

5. Решења којим се Бранислав Вучићевић из Свилајнца разрешава 
функције директора Фонда за уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац 

6 

6. Решења којим се за в.д. директора Фонда за уређивање грађевинског 
земљишта општине Свилајнац именује Бранислав Вучићевић из 
Свилајнца 

6 

7. Решење о утврђивању цене услуга у установи дечји вртић „Дечја 
радост“ у Свилајнцу 
 

7 
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