
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 24. Децембар  Година 2009. – Број 15  
      
 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', 
број 54/2009), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ( "Службени гласник РС", број 
129/2007) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ,Скупштина општине Свилајнац  
је на седници од 24.12.2009. године,  
донела : 
 

 ОДЛУКУ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ  ЗА  2010. 

ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ  ДЕО 
 
 

 
Члан 1. 

 
     Примања и издаци буџета општине 
Свилајнац за 2010. годину, (у даљем таксту: 
буџет), примања и издаци по основу 
продаје, односно набавке финансијске 
имовине и датих кредита и задуживања и 
отплата дуга, утврђени су у следећим 
износима и то : 
 
Примања буџета              544.786.419 динара 
Издаци буџета                 548.786.419 динара  
Буџетски дефицит               4.000.000 динара 
 

                               Б И Л А Н С  За период 01.01. до 31.12.2010.године утврћује се: 
           /У динарима/ 
 
 О п и с Екон.класиф Укупно буџет 
 1 2 3 
       
 I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8 544.786.419 
       
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 544.286.419 
 1. Порески приходи 71 269.910.419 
    1.1 Порез на доход.и добит./осим самодоп/ 711 111.700.000 
    1.2. Самодопринос 711180 2.000.000 
    1.3. Порез на имовину 713 76.200.000 
    1.4. Порез на добра и услуге 714 31.600.000 
    1.5.Остало порески приходи 716 48.410.419 
 2. Непорески приходи, од чега: 74 106.750.000 
     2.1.Приходи из буџета 79 57.626.000 
 3.Трансфери 733 110.000.000 
  4. Примања од продаје нефинансијске имов. 8 500.000 
       
 II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4+463+5 523.016.419 
       
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  4 (без 463) 311.971.919 
     1.1. Расходи за запослене 41 142.116.944 
     1.2. Коришћење роба и услуга 42 122.660.460 
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 О п и с Екон.класиф Укупно буџет 
 1 2 3 
     1.3. Отплата камата 44 920.000 
     1.4. Субвенције 45 0 
     1.5. Социјална заштита из буџета 47 2.500.000 
     1.6.Остали расходи 48+49 43.774.515 
 2.ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 64.019.000 
     2.1.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632 130.700.000 
 3.КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 5 16.325.500 
 III.ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (I – II) (7+8)-(4+5) 21.770.000 
    
 IV . ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ПРИ-     
 МЉЕНИХ И ДАТИХ КРЕДИТА  92 0 
 V . ЗАДУЖИВАЊЕ 91 0 
 1. Задуживање од домаћих кредитора 911 0 
 VI. ОТПЛАТА ДУГА 61 25.770.000 
 1. Отплаћивање домаћег дуга /КРТ-у/ 611 25.770.000 
 VII.НЕТО ДЕФИЦИТ /VI-V/  ( 6 – 9 ) 25.770.000 
       
 УКУПАН БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (III-VII)   4.000.000 
       
 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОД ИЗ РАН.ГОД. 3 4.000.000 
       
 

Члан 2. 
    
               Буџет општине за 2010.годину састоји се од :  
    
    

               I. ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ: 
               1). Прихода и примања (Кл.7+8) у износу од 544.786.419 динара , 

               2). Расхода и издатака  (Кл.4+5)  у износу од 523.016.419 динара и  
               3). Буџетског суфицита (1-2) од 21.770.000 динара.  
    
    

               II. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ИЗДАТАКА ЗА ОТПЛАТЕ ДУГА: 

         
               4). Примања од домаћих задуживања (Кл.9) у износу од 0 динара, 
               5). Издатака за отплату дуга (Кл.6) у износу од 25.770.000 динара и 
               6). Дефицита из нето финансирања (4-5) у износу од 25.770.00 динара. 
    
               III. УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (I-II) у износу од 4.000.000 динара 
    
               Утврђени буџетски дефицит у износу од 4.000.000 дин. покриће се у току 
2010.године : 
               - Из нераспоређеног вишка прихода предходне год.(Кл.3) у изн. од 4.000.000 дин. 
    
               Потребна средства за финасирање отплате дуга у износу од 25.770.000 динара   
                обезбеђују се из:   
    
               -примарног суфицита -вишка прихода и примања (Класа 7+8 минус 4+5) у износу  
                од 21.770.000 динара и  
               -нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.000.000 динара. 
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Члан 3. 
    
 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
    Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима 
    
Извор Економска Назив прихода и примања Износ плана 

финансир. Шифра     
1 7 ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 486.660.419 

  711 Порези на доходак и капиталне добитке 113.700.000 
  711110 Порез на зараде 77.500.000 

  711120 Порез на приходе од самост.делатности 14.200.000 
  711140 Порез на приходе од имовине 10.000.000 
  711180 Самодоприноси 2.000.000 
  711190 Порез на друге приходе 10.000.000 
  712 Порез на фонд зарада 200.000 
  713 Порез на имовину 76.200.000 
  713120 Порез на имовину 50.000.000 
  713310 Порез на наслеђе и поклон 6.000.000 
  713420 Порез на капиталне трансакције 20.000.000 
  713610 Порез на акције 200.000 
  714 Порез на добра и услуге 31.600.000 
  714430 Комунална такса за коришћ.рекл.паноа 1.500.000 
  714440 Средства за противпожарну заштиту 100.000 
  714510 Порез на моторна возила 18.000.000 
  714540 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 6.000.000 
  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 500.000 
  714560 Општинске и градске таксе 5.500.000 
  716 Комунална такса на фирму 48.410.419 
  733 Трансфери од других нивоа власти 110.000.000 
  733150 Текући трансфери 100.000.000 
  733250 Капитални трансфери 10.000.000 
  741 Приходи од имовине 33.900.000 
  741150 Камата на средства буџета општине 1.500.000 
  741520 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 400.000 
  741530 Накнада за коришћ.прост.и грађ.земљ. 32.000.000 
  742 Приходи од продаје добара и услуга 66.500.000 
  742150 Прих.од прод.добара у кор.нивоа општ. 9.000.000 
  742250 Таксе у корист нивоа општине 50.000.000 
  742350 Прих.општ.органа од спор.прод.услуга 7.500.000 
  743 Приходи од новчаних казни и прекрш. 1.500.000 
  745 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000 
  771 Меморандумске ставке за реф.расхода 2.000.000 
  772 Мемор.ставке за реф.расх.из пред.год. 150.000 
  8 ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ. 500.000 
  812 Прим.од продаје покретних ствари 500.000 
  813 Прим.од прод.остал.основн.средстава 0 
    УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 487.160.419 

4 7 Сопствени приходи буџетских корисника 57.626.000 
  I. СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 544.786.419 
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  911 Примања од домаћих задуживања  0 
  921 Примања од прод.дом.акција 0 
  II. УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И ЗАДУЖ(7+8+9) 544.786.419 
        

 
  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА :   
     
    Расходи и издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима: 
     

Екон.шиф. Врста расхода и издатака 
Изд.из 
буџета 

Изд.из 
соп.ср. 

Укупни 
издаци 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 451.560.419 55.130.500 506.690.919 
41 Расходи за запослене 131.436.904 10.680.040 142.116.944 

411 Плате и додаци запослених 107.296.518 5.750.671 113.047.189 
412 Социјал.доприн.на терет послод. 19.520.386 1.029.369 20.549.755 
413 Накнаде запосленима 250.000 0 250.000 
414 Социјална давања запосленима 4.070.000 2.200.000 6.270.000 
415 Накнаде запосленима 0 1.700.000 1.700.000 
416 Награде и остала давања зап. 0 0 0 
417 Одборнички додатак 300.000 0 300.000 

42 Коришћење роба и услуга 78.560.000 44.100.460 122.660.460 
421 Стални трошкови 19.500.000 7.177.600 26.677.600 
422 Трошкови путовања 5.500.000 859.500 6.359.500 
423 Услуге по уговору 17.500.000 4.158.400 21.658.400 
424 Специјализоване услуге 19.000.000 1.226.900 20.226.900 
425 Текуће поправке и одржавање 6.500.000 21.323.100 27.823.100 
426 Материјал 10.560.000 9.354.960 19.914.960 

44 Отплата камата 720.000 200.000 920.000 
441 Отплата камата домаћ.банкама 720.000 200.000 920.000 

45 Субвенције јавним предузећ. 0 0 0 
451 Субвенције јавним предузећима 0 0 0 

46 Трансфери и донације 194.719.000 0 194.719.000 
463 Текући трансфери 194.719.000 0 194.719.000 

47 Права из социјалне заштите 2.500.000 0 2.500.000 
472 Накнаде за социј.зашт.из буџета 2.500.000 0 2.500.000 

48 Остали расходи и порези 30.624.515 150.000 30.774.515 
481 Дотације невлад.организац. 21.424.515 0 21.424.515 
482 Судске таксе 1.200.000 150.000 1.350.000 
483 Новчане казне и пенали 8.000.000 0 8.000.000 

49 Стална и текућа резерва 13.000.000 0 13.000.000 
5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВ. 15.600.000 725.500 16.325.500 

51 Издаци за основна средства 15.600.000 725.500 16.325.500 
511 Зграде и грађев.објекти 500.000 84.000 584.000 
512 Опрема 4.100.000 371.500 4.471.500 
515 Остала основна средства 1.000.000 270.000 1.270.000 
541 Прибављање земљишта 10.000.000 0 10.000.000 

I. СВЕГА ТЕК.РАСХ.И ИЗД.(4+5): 467.160.419 55.856.000 523.016.419 
6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГА 24.000.000 1.770.000 25.770.000 

61  Отплата главнице 24.000.000 1.770.000 25.770.000 
611 Отплата главн.од дом.кредитора 24.000.000 1.770.000 25.770.000 

II. УКУПНО РАСХ.ИЗД.И ОТПЛАТЕ 491.160.419 57.626.000 548.786.419 
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   II  П О С Е Б А Н  Д Е О : - РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА 

Члан 4. 

Раз. Глава 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 14.820.765 0 14.820.765 
      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 
      3 417 Одборнички додатак 300.000 0 300.000 
                  

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 
                0 

3 1 410     ОПШТИНСКА УПРАВА 175.738.784 28.322.000 204.060.784 
      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 
      8 414 Соц.дав.запосленима 4.000.000 0 4.000.000 
      9 416 Јубилар.и друге нагр. 0 0 0 
      10 413 Накнаде за запослене 250.000 0 250.000 
      11 421 Стални трошкови 14.300.000 4.413.100 18.713.100 
      12 422 Трошкови путовања 5.000.000 0 5.000.000 
      13 423 Услуге по уговору 15.000.000 713.400 15.713.400 
      14 424 Специјализоване услуге 14.000.000 56400 14.056.400 
      15 425 Попр.и одрж.обј.и опр. 6.300.000 20.440.600 26.740.600 
      16 426 Материјал 10.000.000 628.500 10.628.500 
      74 441 Отплата камата посл.банк. 720.000 200000 920.000 
      38 463 Агенција за регион. Развој 550.000 0 550.000 
      17 472 Стипенд.и соц.давања 2.500.000 0 2.500.000 
      19 482 Порези 1.200.000 0 1.200.000 
      18 483 Судске казне и налози 8.000.000 0 8.000.000 
      20 512 Набавка опреме 2.000.000 100.000 2.100.000 
      21 515 Набав.ост.осн.средст. 2.500.000 0 2.500.000 
      39 541 Прибављање земљишта 10.000.000 0 10.000.000 
      75 611 Отплата главн.по кредиту 24.000.000 1.770.000 25.770.000 
                  

  2 911     ДРУШТ. БРИГА О ДЕЦИ 52.496.578 27.434.000 79.930.578 
      22 411 Плате и додаци запосл. 40.128.692 5.750.671 45.879.363 
      23 412 Соц.допр.на тер.послод. 7.167.886 1.029.369 8.197.255 
        413 Накн.у натури 0 0 0 
       67 414 Социјал.дав.запослен. 0 2.200.000 2.200.000 
        415 Накнаде за запослене 0 1.700.000 1.700.000 
       68 416 Јубил.и друге награде 0 0 0 
      24 421 Стални трошкови 4.000.000 2.715.000 6.715.000 
        422 Трошкови путовања 0 623.000 623.000 
      84 423 Услуге по уговору 1000000 3.005.000 4.005.000 
       69 424 Специјал. Услуге 0 560.000 560.000 
      25 425 Попр.и одрж.обј.и опр. 0 657.000 657.000 
      85 426 Материјал 200000 8.709.960 8.909.960 
        482 Порези, казне и таксе 0 150.000 150.000 
      87 511 Зграде и објекти 0 84.000 84.000 
      26 512 Набавка опреме 0 200.000 200.000 
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        515 Остала основна сред. 0 50.000 50.000 
                  

  3 820     К У Л Т У Р А 18.635.103 1.870.000 20.505.103 
      27 411 Плате и додаци запосл. 7.381.875 0 7.381.875 
      28 412 Соц.допр.на тер.послод 1.323.228 0 1.323.228 
      35 414 Социјал.дав.запослен. 70.000 0 70.000 
      29 421 Стални трошкови 1.200.000 49500 1.249.500 
      30 422 Трошкови путовања 500.000 236.500 736.500 
      31 423 Услуге по уговору 1.500.000 440.000 1.940.000 
      32 424 Специјализоване услуге 5.000.000 610.500 5.610.500 
      33 425 Попр.и одрж.опр.и обј. 200.000 225.500 425.500 
      34 426 Материјал 360.000 16.500 376.500 
      40 511 Санација крова библиот. 500.000 0 500.000 
      36 512 Набавка опреме 100.000 71.500 171.500 
      37 515 Набавка остал.осн.ср. 500.000 220.000 720.000 

  5 912     ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛ       
      44 463 ОСНОВНО ОБРАЗОВА 41.226.000 0 41.226.000 
          413-        300.000       
          414-        116.000       
          415-           /       
          416 -          /       
          421 -  13.200.000       
          422 -  14.600.000       
          423 -    4.050.000       
          424 -    1.200.000       
          425 -    2.000.000       
          426 -    4.000.000       
          482 -       160.000       
          483 -       100.000       
          510 -    1.500.000       
                 
                  

  6 920     ТРАНСФ.ДРУГ.НИВ.ВЛ       
      45 463 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВА 15.332.000 0 15.332.000 
          413 -          44.000       
          414 -        358.000       
          421 -     8.000.000       
          422 -        670.000       
          423 -     1.000.000       
          424 -        300.000       
          425 -     1.800.000       
          426 -        960.000       
          472 -        200.000       
          510-       2.000.000       
                  
                  

  7 70 46 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 6.911.000 0 6.911.000 
                  

  8     463 БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 130.700.000 0 130.700.000 
    620 47 463 Фонд за уређ.грађ.земљ. 90.000.000 0 90.000.000 
    560 48 463 Фонд за екологију 34.000.000 0 34.000.000 
    320 49 463 Фонд за прот.пож.заш. 100.000 0 100.000 
    482 50 463 Фонд за пољопривреду 2.000.000 0 2.000.000 
    700 51 463 Здравст.-Дом здравља 2.500.000 0 2.500.000 
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    473 52 463 Туристичка организац. 0 0 0 
    600  71 463 Фонд за стамбену изгр. 100.000 0 100.000 
    110  72 463 Месни самодопринос 2.000.000 0 2.000.000 
                  

  10 110     ДОТАЦ.НЕПР.ОРГАН. 21.424.515 0 21.424.515 
      54 481 Дот.орган.спорта 15.000.000 0 15.000.000 
      55 481 Дот.удружењима грађ. 700.000 0 700.000 
      56 481 Дот.удружењима обол. 700.000 0 700.000 
      57 481  Дот.верским организац. 700.000 0 700.000 
      58 481  Дот.Сталнa конф.градова 100.000 0 100.000 
      59 481 Дот.Ветеринар.инстит. 0 0 0 
      60 481 Дот. СУБНОР-у 100.000 0 100.000 
      61 481 Дот.ЦРВЕНОМ КРСТУ 3.664.515 0 3.664.515 
      62 481 Дот.за заштиту спомен. 0 0 0 
      63 481 Финансир. Пол.стран 460.000 0 460.000 
                  

  11 110     БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 13.000.000 0 13.000.000 
      64 499 Стална резерва 3.000.000 0 3.000.000 
      65 499 Текућа резерва 10.000.000 0 10.000.000 
                  
                  
           УКУП. РАСХ. И ИЗД. 491.160.419 57.626.000 548.786.419 
 
    
У Посебном делу из члана 4. ове Одлуке 
укупан износ расхода и издатака од 
548.786.419 динара, распоређен је по 
корисницима и наменама и то :  -из 
средстава буџета у износу од 487.160.419 
динара, - из додатних-сопствених прихода 
директних и индиректних корисника у 
износу од 57.626.000 динара и  - из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих 
година у износу од 4.000.000 динара. 
 
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 5. 

 
 За извршавање ове одлуке 
одговоран је председник општине. 
 Наредбодавац за извршење буџета 
је председник општине. 
 

Члан 6. 
 
 Наредбодавац директних и 
индиректних корисника буџетских средстава 
је функционер (руководилац), односно лице 
које је одговорно за управљање 
средствима, преузимање обавеза, издавање 
налога за плаћање који се извршавају из 
средстава органа, као и за издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету. 

 
 
 

Члан 7. 
  
 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом одлуком, 
поред функционера односно руководиоца 
директних и индиректних корисника 
буџетских средстава, одговоран је начелник 
Одељења за буџет и финансије 
(руководилац одељења или службе у 
зависности од начина организовања 
локалне власти). 
 

Члан 8. 
 
 Орган надлежан за финансије 
обавезан је да редовно прати извршење 
буџета и најмање два пута годишње 
информише председника општине 
(Општинско веће), а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по 
подношењу извештаја из става 1. овог 
члана, председник општине (Општинско 
веће) усваја и доставља извештај 
Скупштини општине. 
 Извештај садржи и одступања 
између усвојеног буџета и извршења и 
образложења великих одступања. 
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Члан 9. 

 
 Одлуку о промени апропријације у 
складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему доноси председник општине. 
 Одлуку о коришћењу текуће 
буџетске резерве и сталне буџетске резерве 
на предлог локалног органа управе 
надлежног за финансије доноси председник 
општине. 
 У текућу буџетску резерву планирају 
се средства у износу од 10.000.000,00 
динара. 
 Средства текуће буџетске резерве 
користе се за непланиране и ванредне 
сврхе за које нису извршене апропријације 
или за сврхе за које се у току године 
покаже да додељене апропријације нису 
биле довољне. 
 Одлуку о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве доноси Општинско 
веће. 
 Одобрена средства по овом основу 
представљају повећање апропријације 
директних корисника за одређене намене и 
исказују се на конту намене за коју су 
средства усмерена. 

 
Члан 10. 

 
 Новчана средства општине, 
директних и индиректних корисника 
средстава тог буџета, као и других 
корисника јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора 
општине, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 11. 
 
 Распоред коришћења средстава 
вршиће се у 2010.години на основу решења 
које доноси председник општине, на 
предлог надлежног органа за финансије. 
 

Члан 12. 
 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу користити 
средства распоређена овом одлуком само за 
намене за које су им по њиховим захтевима 
та средства одобрена и пренета. 
 Корисник буџетских средстава, који 
одређени расход извршава из средстава 
буџета и из других прихода, обавезан је да 
измирење тог расхода прво врши из 
прихода из тих других извора. 

 Обавезе преузете у 2009.години у 
складу са одобреним апропријацијама у 
2009.години, а не извршене у току 
2009.године, преносе се у 2010.годину и 
имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом одлуком. 
 

Члан 13. 
 
 Преузете обавезе и све финансијске 
обавезе морају бити извршене искључиво 
на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је 
законом, односно актом Владе предвиђен 
другачији метод. 
  

Члан 14. 
 
 Корисник буџета може преузимати 
обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком. 
 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе само на основу писаног 
уговора или другог правног акта,уколико 
законом није другачије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи 
од износа средстава предвиђених Одлуком 
или су у супротности са Законом о 
буџетском систему, не могу се извршавати 
на терет буџета. 

Члан 15. 
 
 Корисници буџетских средстава 
приликом додељивања уговора о набавци 
добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, морају да поступе у 
складу са прописима који уређују јавне 
набавке. 
 Набавком мале вредности, у смислу 
прописа о јавним набавкама сматра се 
набавка чија је вредност дефинисана 
законом којим се уређује буџет Републике 
Србије за 2010.годину. 
 

Члан 16. 
 
 Обавезе према корисницима 
буџетских средстава извршавају се 
сразмерно оствареним примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, 
издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то:обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и 
минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника 
буџетских средстава. 
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 Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од 
износа исказаног у члану 4. ове одлуке, 
могу користити средства остварена из 
додатних прихода до нивоа до ког су та 
средства и остварена, а за намене утврђене 
овом одлуком. 
 Ако корисници буџетских средстава 
не остваре додатне приходе, утврђене у 
члану 4. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 17. 
 
 Средства распоређена за 
финансирање расхода и издатака корисника 
буџета, преносе се на основу њиховог 
захтева и у складу за одобреним квотама у 
тромесечним плановима буџета. 
 Уз захтев, корисници су дужни да 
доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 
 

Члан 18. 
 
 Новчана средстава на 
консолидованом рачуну трезора могу се 
инвестирати у 2010.години само у складу са 
чланом 10. Закона о буџетском систему, при 
чему су, у складу са истим чланом Закона, 
председник општине, односно лице које он 
овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 19. 
 
 Општинско веће донеће програм 
рационализације којим ће обухватити све 
кориснике јавних средстава, укључујући и 
одређене критеријуме за извршeње тог 
програма, и о томе обавестити Скупштину 
општине. 
 Корисник буџетских средстава не 
може, без претходне сагласности 
председника општине, засновати радни 
однос са новим лицима до краја 
2010.године, уколико средства потребна за 
исплату плата тих лица нису обезбеђена у 
оквиру износа средстава која су, у складу са 
овом одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом 
рационализације из става 1. овог члана. 
 

 
 
 
 

Члан 20. 
 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у 
целини или претежно финансира из буџета, 
обрачунаваће амортизацију средстава за 
рад у 2010.години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених у 
буџету и средстава остварених по основу 
донација. 

Члан 21. 
 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не 
плаћају закуп у 2010.години. 
 

Члан 22. 
 
 За финансирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, председник општине 
може се задужити у складу са одредбама 
члана 35. Закона о јавном дугу („Службени 
гласник РС“, број 62/2005). 
 

Члан 23. 
 
 Корисници буџетских средстава 
пренеће на рачун извршења буџета до 
31.јануара 2010.године, средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 
2009.години, која су овим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Свилајнац за 2009.годину. 
 

Члан 24. 
 
 Изузетно, у случају да се буџету 
општине Свилајнац из другог буџета 
Републике определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за 
надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења ове одлуке, 
орган управе надлежан за финансије на 
основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему. 
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Члан 25. 

 
 Плаћање са консолидованог рачуна 
трезора за реализацију обавеза других 
корисника јавних средстава у смислу Закона 
о буџетском систему који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора неће 
се вршити у уколико ови корисници нису 
добили сагласност на финансијски план на 
начин прописан законом, односно актом 
Скупштине општине и уколико тај план нису 
доставили Управи за трезор. 
 

Члан 26. 
 
 Ову одлуку објавити у “Службеном 
гласнику општине Свилајнац“ и доставити 
Министарству финансија. 
 

Члан 27. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2010. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-2, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине с. р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
На основу  члана 92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'' број 54/09) 
и члана 41. Статута општине Свилајнац 
(''Службени гласник општине Свилајнац'' 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац, 
на седници одржаној дана  24.12.2009. 
године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

 
Да се  ангажује екстерна ревизија 

за ревизију Завршног рачуна буџета 
општине Свилајнац за 2009.годину,  од 
стране лица које испуњава услове за 
обављање послова ревизије финансијских 
извештаја прописане законом којим се 
уређује рачуноводство и ревизија, уз 

претходну сагласност Државне ревизорске 
институције. 

Финансирање послова и активности 
везаних за екстерну ревизију обезбеђује се 
из текуће буџетске резерве из Одлуке о 
буџету за 2010.годину, по спроведеном 
поступку из Закона о јавним набавкама. 

Ова Одлука приложиће се уз Одлуку 
о Завршном рачуну буџета за 2009.годину и 
чиниће њен саставни део. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-56/09-I-3, Дана:24.12.2009.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 12. Одлуке о 
оснивању Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта општине Свилајнац  
("Службени гласник РС" број 22/08.) 
Скупштина општина Свилајнац на основу 
предлога Управног одбора Фонда за 
уређивања грађевинског земљишта 
општине Свилајнац на седници одржаној 
дана 24.12.2009. године усвојила је: 

 
I     ИЗМЕНА  ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА 

ПРИХОДА И РАСХОДА ФОНДА ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ  ЗА  2009. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
 Члан 1. мења се и гласи: 
 

Укупна примања и издаци  Фонда за 
уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац за 2009. годину смањују 
се за  62.500.000,00  тако да нови износ 
који је предвиђен првом изменом 
финансијског плана  износи    
405.187.621,30  динара и састоје се од: 
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                        Износ у динарима 
Примања фонда за уређ. грађ. земљишта  405.187.621,30 
Издаци  фонда за уређ. грађ. земљишта 405.187.621,30 

 
 

                 Члан 2. 
 

Члан  2. мења се и гласи: 
 
  Приходи односно Примања Фонда за 
уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац за 2009. годину. 

 
 

I     ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ФОНДА. 
 

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

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ФОНДА  ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
Економска 

класификација  
Извор финансирања Износ 

791 100           I  Приходи из Буџета                                                                      
791 111/741 530 

 
Приходи од накнаде за коришћење градског 
грађевинског земљишта 

 
12.000.000,00  

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

    
35.000.000,00 

791 111/731 251 Приходи из осталих буџетских извора  42.262.337,00 

                Укупни приходи из Буџета: 89.262.337,00 
   

733 200        I I  Капитални трансфери од виших нивоа  власти 
733241   Приходи од Министарства Економије и     

  Регионалног развоја  -  НИП 
                               

67.500.000,00                            
           

733241   Приходи Министарства животне средине и  
  просторног планирања 

 
                 

15.000.000.00 
733241    Приходи Министарства за државну управу и  

   локалну самоуправу 
 

733 241   Приходи од      Министарства       
  Инфраструктуре  

 
69.000.000,00   

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

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

 
                

43.000.000,00 
         
      Укупно трансфери од виших нивоа власти 272.500.000,00 

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

   
744 251  Приходи од учешћа Месних заједница 15.000.000,00 
744 251 Приходи од трансфера и учешће осталих     

органа ( фондови ) 
 

5.000.000,00 
   

733 241    Приходи  од учешћа правних и физичких  
   лица  (донације , учешће грађана у  
   асфалтирању  улица  и друго)    

 
                   

2.000.000,00 
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  Укупно трансфери истог нивоа власти 22.000.000,00 
   

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

  Приходи из кредита  ( Извориште) 
 

    6.275.284,30 
745 151   Остали дирекни приходи од накнаде и казни 100.000,00         

   Остали дирекни приходи (камате и сл.) 50.000,00            
   
          Укупно неодређени и мешовити 

приходи 
     

6.425.284,30 
911 000   Примања од осталих поверилаца у земљи у    

   корист нивоа општине 
 
                 

15.000.000,00 
   

    Укупно Примања од осталих поверилаца у  
   земљи у корист нивоа општине 

 
    

15.000.000,00 
   

 УКУПНО ПРИХОДИ 405.187.621,30 

                                                            
 

Члан 3. 
 

 Члан 3. мења се и гласи: 
 

   Расходи односно Издаци  Фонда за 
уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац за 2009. годину. 
 

I I  ИЗДАЦИ  ФОНДА 
 

Издаци из Фонда за 2009. годину, 
планирани су у следећим износима: 

-Расходи за нефинансијску имовину у 
износу од  379.412.362,20 динара где су 
садржани издаци по структури издатака, 
односно по областима улагања и који 
садрже издатке за пренете обавезе, и нова 
инвестициома улагања, 
-Финансијски расходи у износу од  
25.775.259,10 динара, где су садржани 
издаци за пренете обавезе. издатке за 
отплату обавеза по основу примања од 
задуживања код осталих поверилаца у 
земљи   и издатке за нова инвестициона 
улагања. 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА ФОНДА  за 2009. годину 

 
Редни 
број 

Економска 
класификација 

Позиција Износ 

I     РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
       0 511400 Нематеријална улагања 9.370.120,00         
       1 541100 Улагања у земљишта 3.132.000,00           
       2 511230, 511330 Саобраћајна инфраструктура 180.305.193,00       
       3 511240, 511340 Комунална инфраструктура 75.096.192,00 
       4  543200 Водопривредни објекти 43.000.000,00             
       5 511290, 511390 Енергетски објекти 30.488.133,30                
       6 511290, 511390 Телекомуникације                               - -  
       7 511200, 511300 Зграде 34.020.723,90            
       8 511290, 511390 Остали грађевински објекти 2.500.000,00          
       9 511200, 512400 Опрема 1.500.000,00                 
                          УКУПНО 379.412.362,20  
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I I    ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 
Ред. број Економска 

класификација 
Позиција Износ 

1. 421111 Трошкови платног промета 450.000,00 
2. 421211 Јавна расвета 2.500.000,00    
3. 425 191 Текуће поправке и одржавање 

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

 
 

1.600.000,00     

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

   
200.000,00             

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

 
16.625.259,10      

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

            
2.500.000,00          

11. 424 900 Остале специјализоване услуге 1.500.000,00         
      12.           441411 Отплата осталим домаћим 

повериоцима 
400.000,00 

                  
    
            УКУПНО 25.775.259,10 
    
  I+I I  УКУПНО 405.187.621,30 
 

I I  ПОСЕБАН ДЕ0 
 

Члан 4. 
Старање и бригу о спровођењу 

Финансијског плана за 2009. годину са 
првом Изменом финансијског плана, у 
смислу уговарања, извршавања улагања, 
финансирање и упоредног извештавања у 
надлежности је директора Фонда, на основу 
члана 16. Одлуке о оснивање  фонда за 
уређивање грађевинског земљишта 
општине Свилајнац. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а примењиваће се од  
01.01.2009. године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
 Број:06-56/09-I-4, Дана:24.12.2009.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 24.12.2009.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
 

Члан 1.  
 
 Овом Одлуком уводе се локалне 
комуналне таксе (у даљем тексту: 
комуналне таксе) које плаћају правна лица, 
предузетници и физичка лица за 
коришћење права, предмета и услуга на 
територији општине Свилајнца, и утврђују 
се висине, олакшице, рокови, начин 
плаћања и контрола спровођења ове 
Одлуке. 
 

Члан 2. 
 
 Обвезник плаћања комуналне таксе 
по овој Одлуци јесте корисник права, 
предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање комуналне таксе 
(правна лица, предузетници и физичка 
лица). 
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Члан 3. 

 
 Таксена обавеза настаје даном 
почетка коришћења права, предмета или 
услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе. 
 Таксена обавеза траје док траје 
коришћење права, предмета и услуга. 
 

Члан 4. 
 

Kомуналне таксе по овој Одлуци 
утврђује и наплаћује Општинска управа 
општине Свилајнац. 
 

Члан 5. 
 
 Локалне комуналне таксе не 
плаћају: 
 

1. државни органи  и организације, 
2. органи територијалне аутономије, 
3. јединице локалне самоуправе, 
4. месне заједнице и 
5. хуманитарне организације.  

 
Члан 6. 

 
 Локалне комуналне таксе уводе се 
за: 
 

1. коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим 
ради продаје  штампе књига и 
других публикација, производа 
старих и уметничких заната и 
домаће радиности, 

2. држање средстава за игру («забавне 
игре»), 

3. приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима, 

4. коришћење рекламних паноа, 
5. коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или 
других објеката за привремено 
коришћење, 

6. коришћење обале у пословне или 
било које друге сврхе, 

7. истицање фирме на пословном 
простору, 

8. истицање и исписавање фирме ван 
пословног простора на објектима и 
просторима који припадају општини 
(коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.),  

9. коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија, 

10. држање и коришћење пловних 
постројења и пловних направа и 
других објеката на води, осим 
пристана који се користе у 
пограничном речном саобраћају,  

11. држање и коришћење чамаца и 
сплавова на води осим чамаца које 
користе организације које одржавају 
и обележавају пловне путеве, 

12. држање ресторана и других 
угоститељских и забавних објеката 
на води, 

13. држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, 

14. држања кућних и егзотичних 
животиња,  

15. заузеће јавних површина 
грађевинским и другим материјалом. 

 
Таксе уведене овом Одлуком плаћају се 

у износу, на начин и у роковима одређеним 
таксеном тарифом која чини саставни део 
ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 
 Обвезник комуналне таксе је дужан 
да пре коришћења права, предмета или 
услуга за чије је коришћење предвиђено 
плаћање комуналне таксе прибави решење 
надлежног органа. 

 
Члан 8. 

 
 Таксени обвезници су дужни да 
податке о коришћењу права, предмета или 
услуга које производе таксене обавезе по 
одредбама ове Одлуке, пријаве надлежним 
одељењима Општинске управе најкасније 8 
дана пре почетка коришћења права, 
предмета или услуга, уколико таксеном 
тарифом није другачије одређено. 
 Обвезник комуналне таксе дужан је 
да сваку насталу промену пријави 
надлежном органу у року прописаном овом 
одлуком, а најкасније у року од 8 дана од 
дана настанка промене.  
 Када се таксе плаћају по зонама, 
територија општине Свилајнац дели се на 
четири просторне јединице које се 
поклапају са зонама из Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за уређивање и накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта на 
територији општине Свилајнац и то: 
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ПРВА ЗОНА:  

Граница прве зоне креће улицом Краља 
Петра Првог  од улице Димитрија Катића до 
улице Кнеза Милоша настављајући истом до 
улице Краља Александра Првог  па истом до 
улице 8.октобра. Даље граница прве зоне 
наставља улицама 8.октобра, 
Косанчићевом, Светозара Марковића, 
Стевана Синђелића – од улице Вука 
Караџића до Топличине, наставља 
Топличином до улице Мике Јовановића 
Браде и истом до улице Мице Марковић 
обухватајући све катастарске парцеле које 
се ослањају на наведене улице. Од 
раскрснице улица Мице Марковић и Мике 
Јовановића Браде граница наставља у 
правцу раскрснице улица Браће Југовића  и 
Радничке, иде Радничком до Карађорђеве. 
Даље наставља Карађорђевом до Светог 
Саве, па истом до Хајдук Вељкове 
обухватајући све катастарске парцеле које 
се ослањају на поменуте улице. Граница 
прве зоне завршава се улицом Хајдук 
Вељковом од Скадарске до улице Краља 
Петра Првог, обухватајући катастарске 
парцеле које се ослањају на Хајдук 
Вељкову; 
 ДРУГА ЗОНА: 
Граница друге зоне креће колосеком 
железничке пруге од улице Димитрија 
Катића до улице која излази на Високог 
Стевана, даље северозападном границом 
катастарске парцеле бр.4603, прелази реку 
Ресаву до улице Бранка Ћопића. Линија 
границе наставља улицама Видовданска, 
Чегарска, Моравском до Јабланичке, 
Јабланичком до улице Десанке Максимовић, 
даље истом до Цара Душана а истом од 
улице Десанке Максимовић до улице Јована 
Дучића, улицом Јована Дучића, Кнеза 
Лазара, Мишарском, Димитрија Туцовића, 
Милосава Здравковића – Ресавца, Војводе 
Путника обухватајући насеље Старо 
Вашариште и Димитрија Катића све до 
Врачарске. Даље граница наставља 
Врачарском обухватајући насеље Врачар са 
улицама Милунке Савић, Милоја 
Јовановића, Светог Ћирила и Методија и 
Генерала Тренијеа, наставља југоисточном 
границом катастарске парцеле бр.6156/2, 
прелази реку Ресаву и улицом Димитрија 
Катића све до колосека железничке пруге. 
Све катастарске парцеле које се ослањају 
на наведене улице обухваћене су другом 
зоном; 

 
 
 

ТРЕЋА ЗОНА:  
Све катастарске парцеле које се налазе у 
границама Генералног плана „Свилајнац 
2020“ сем оних које су обухваћене првом и 
другом зоном чине трећу зону; 
 
 ЧЕТВРТА ЗОНА: 
Четврту зону чине сва насеља на 
територији општине Свилајнац која нису 
обухваћена Генералним планом „Свилајнац 
2020“. 
 

Члан 9. 
 

У погледу начина утврђивања 
локалне комуналне таксе, наплате, 
застарелости, рокова за плаћање и осталог 
што није посебно предвиђено одредбама 
ове Одлуке, сходно се примењују одредбе 
Закона о порезу на доходак грађана и 
Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији. 
  

Члан 10. 
 
Комуналне таксе утврђене овом 

Одлуком изворни су приход општинског 
буџета. 

 
Члан 11. 

 
Надлежни општински орган за 

утврђивање комуналне таксе је Одељење за 
урбанизам, изградњу, комуналне и 
имовинско-правне послове, уколико овом 
Одлуком није другачије одређено. 
 Надзор над применом одредби ове 
Одлуке врши Општинска комунална 
инспекција, уколико овом Одлуком није 
другачије одређено, која о извршеном 
надзору извештава надлежни орган из става 
1 овог члана. 

Члан 12.  
  

Новчаном казном од 5.000,00 динара 
до 200.000,00 динара казниће се за  
прекршај правно лице а новчаном казном у 
износу од 2.500,00 динара до 100.000,00 
динара казниће се предузетник, ако не 
поднесу пријаву за утврђивање таксене 
обавезе или не уплате прописану таксу. 
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 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се прекршајном казном у износу од 
500,00 до 3.000,00 динара одговорно лице 
запослено код правног лица, као и физичко 
лице које не поднесе пријаву у складу са 
ставом 1. овог члана. 
 

Члан 13. 
 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о општинским 
комуналним таксама («Службени гласник 
општине Свилајнац», број 1/2009 и 7/2009). 
 

Члан 14. 
 
 

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:06-56/09-I-5, Дана:24.12.2009. године  

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

 
 

    ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ   
                       ОПШТИНЕ  

Тарифни број 1. 
 

 За коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе плаћа се по 
једном апарату или уређају, односно тезги: 

 
 
- отворене и покривене тезге 
(столови на којима се продаје 
роба) плаћа се дневно  

200,00 
динара; 

- апарати за продају 
сладоледа, кремова, кокица, 
мекика и слично плаћа се 
годишње  

4.000,00 
динара; 

- уређаји за печење (грил, 
роштиљ, мангала и слично) 
плаћа се годишње  

10.000,00 
динара; 

- за коришћење простора од 
стране угоститеља испред 
угоститељских објеката, 
самосталних угоститељских 
радњи, посластичарница и 
слично плаћа се месечно по 
m²  

300,00 
динара. 

   
 За коришћење простора на јавним 
површинама за остале случајеве (забавни 
паркови, циркуси и други објекти за забавне 
игре, столови за продају игара на срећу, 
излагање разноврсне робе испред 
пословних просторија плаћа се дневно по 
m2  10,00 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 
 1. Комунална  такса (у  даљем 
тексту: такса) по овом тарифном броју 
плаћа се у року од 15 дана од дана пријема 
решење о одобрењу за заузимање јавне 
површине.  
 2. Такса се плаћа сразмерно 
времену коришћења права о чему таксени 
обвезник обавештава надлежни општински 
орган приликом подношења захтева за 
привремено заузеће дела јавне површине. 

 
 

Тарифни број 2. 
 

 За држање средстава за игру ( 
"забавне игре") утврђује се такса дневно и 
то: 
- зa држање апарата и средстава за игру 
без новчаних добитака и то: симулатора, 
видео-аутомата, флипера, пикада, билијара 
и других сличних игара по једном апарату                                                                                        
30,00 динара 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа 
корисник простора у коме се држе средства 
за игру. 
2. Таксу плаћа корисник до 15 у месецу за 
претходни месец. 
 

Тарифни број 3. 
 
 За приређивање музичког програма 
(уживо) у угоститељским објектима утврђује 
се комунална такса дневно и то: 

• у граду  500,00 динара 
• у селу  250,00 динара 

 
За продужење радног времена у 

угоститељским објектима по 1 (једном) часу 
плаћа се и то: 

• у граду  3.000,00 динара 
• у селу  3.000,00 динара 
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НАПОМЕНА: 
 
 1. Таксу из овог тарифног броја 
плаћа угоститељско предузеће односно 
угоститељ у чијем се објекту приређује 
музички програм уживо. 
 2. Таксени обвезник је дужан да 
пријави приређивање музичког програма, 
односно поднесе захтев за продужење 
радног времена Одељењу за урбанизам, 
изградњу, комуналне и имовинско правне 
послове Општинске управе општине 
Свилајнац најкасније 48 сати пре 
приређивања музичког програма, односно 
продужетка радног времена. 

3. Таксу уплаћује предузеће односно 
угоститељ сразмерно броју дана у којима се 
одржава музички програм у току месеца, 

односно према дужини продуженог радног 
времена. 
  

 
Тарифни број 4. 

 
За истицање фирме на пословним 

просторијама осим истицања назива 
државних органа, установа, органа локалне 
самоуправе и установа и предузећа чији је 
оснивач локална самоуправа са 100% 
оснивачког улога. 
 
I.  За следећа правна лица и предузетнике, 
такса се утврђује у годишњем износу, 
обзиром на врсту делатности коју обављају 
(без обзира на зону) и то: 

 
1) Делатност дистрибуције електричне енергије  2.200.000,00 динара 
2) Делатност телекомуникација(фиксна и мобилна телефонија)  2.200.000,00 динара 
3) Превоз лица у друмском саобаћају (правна лица)  2.200.000,00 динара  
4) Делатност производње електричне енергије – мес.  1.500.000,00 динара 
5) Делатност поштанских услуга  1.500.000,00 динара 
6) Делатност дистрибуције гаса  500.000,00 динара  
7) Делатност производње тканина и текстилних производа (за велика 
и средња правна лица)  

300.000,00 динара  

8) Производња грађевинских материјала (опекарски производи, 
бетонске коцке и сл)  

300.000,00 динара  

9) Пословне банке и друге пословне јединице банака, осигуравајућа 
друштва и др. финансијске органаизације  

300.000,00 динара 

10) Прерада и промет меса и месних прерађевина (само за правна 
лица)  

300.000,00 динара 

11) Хотели  300.000,00 динара 
12) Хладњаче  300.000,00 динара  
13) Експоатација природних добара (каменоломи, шљункаре, шуме и 
др.)  

200.000,00 динара  

14) Производња безалкохолних и алкохолних пића (само правна 
лица)  

200.000,00 динара  

15) Приређивања игара на срећу   
 - томбола  100.000,00 динара 
 - кладионице, лото, коцкарнице и др.  350.000,00 динара  
16) Делатност дистрибуције кабловске телевизије  130.000,00 динара  
17) Ноћни барови и дискотеке  100.000,00 динара 
18) Супер маркети, салони намештаја, керамике и подних облога, 
аутомобила и сл. (преко 200m² продајног простора)  

100.000,00 динара 

19) Дисконт пића (само за правна лица)  100.000,00 динара 
20) Делатност у области грађевинарства (осим занат. радова)  100.000,00 динара  
21) Сакупљање и прерада секундарних сировина (аутоотпад и 
слично)  

100.000,00 динара 

22) Мотели  100.000,00 динара  
23) Превоз лица и робе у железничком саобраћају 100.000,00 динара 
24) Производња намештаја и прерада дрвета  100.000,00 динара  
25) Сточне фарме  100.000,00 динара 
26) Производња и прерада метала  100.000,00 динара 
27) Паркинг сервис  100.000,00 динара  
28) Делатност промета деривата нафте и ауто гаса  100.000,00 динара 
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 - за сваки следећи објекат плаћа се  40.000,00 динара  
29) Ауто сервиси и перионице  80.000,00 динара 
30) Каменорезачке радње  80.000,00 динара 
31) Промет грађевинског, електро и водоинсталационог материјала 
(само правна лица)  

60.000,00 динара  

32)Геодетска делатност  60.000,00 динара 
33) Мењачнице  60.000,00 динара 
34) Производња и промет предмета од злата  60.000,00 динара 
35) Земљорадничкае задруге  60.000,00 динара 
36) Угоститељске услуге   
 - физичка лица-предузетници  30.000,00 динара 
 - правна лица  60.000,00 динара  
37) Апотеке (хумане)  50.000,00 динара 
38) Превоз робе у друмском саобраћају  50.000,00 динара 
39) Пекарска делатност   
 - правна лица  50.000,00 динара 
 - физичка лица  30.000,00 динара 
40) Лекарске и стоматолошке ординације, адвокатске канцеларије  40.000,00 динара  
41) Трговина сточном храном, вештачким ђубривом  40.000,00 динара 
42) Аутомеханичарске радње  40.000,00 динара  
43) Промет меса и месних прерађевина  30.000,00 динара 
44) Пројектантска делатност  30.000,00 динара 
45) Агенције за промет некретнина  30.000,00 динара  
46) Емитовање ТВ и радио програма  30.000,00 динара  
47) Млинарска делатност  30.000,00 динара 
48) Туристичке агенције  30.000,00 динара  
49) Апотеке (пољопривредне и ветеринарске)  20.000,00 динара 
50) Фризерска делатност  15.000,00 динара  
51) Такси превоз путника – по возилу  5.000,00 динара 
 
II. Правна лица која нису обухваћена у 
делу означеном као одељак I су разврстана 
на велика, средња и мала, у складу са 
Законом о рачуноводству, а такса се 
утврђује на следећи начин: 

1. За велика правна лица са 
седиштем на територији општине 
Свилајнац 1.500.000,00 динара  

2. за средња правна лица са 
седиштем на територији општине 
Свилајнац 200.000,00 динара 

3. за мала правна лица са седиштем 
на територији општине Свилајнац и 
радне јединице великих правних 
лица, чије је седиште ван 
територије             општине 
Свилајнац            40.000,00 динара 

 
4. Правна  лица са седиштем на 

територији општине Свилајнац за 
сваки издвојени објекат ван свог 
седишта, а на територији општине 
Свилајнац, плаћају таксу у износу 
од 50% од таксе утврђене у 
одељку II  овог тарифног броја. 

 

5. Физичка лица (предузетници) која 
обављају делатност ради стицања 
добити плаћају таксу у износу од 
50% од таксе утврђене у тачки 3 
одељка II  овог тарифног броја, а 
за сваку издвојену пословну 
јединицу 25% од таксе утрђене у 
тачки 3 одељка II  овог тарифног 
броја. 

 
6. Физичка лица (предузетници) из 

области производног и услужног 
занатства таксу по овом тарифном 
броју плаћаће у износу од 20% 
таксе утврђене у одељку II  овог 
тарифног броја. 

 
НАПОМЕНА: 
 
     1. Под истакнутом фирмом 
подразумева се свако обележје или 
натпис који означава да одређено лице 
обавља извесну делатност или занимање, 
без обзира да ли се обележје налази на 
улазним вратима, ходнику, дворишту, 
степеништу или другом делу зграде. 
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2. Таксу по овом тарифном броју не 

плаћају државни органи,органи локалне 
самоуправе, установе из области 
образовања, културе, физичке културе, 
дечје и социјалне заштите и организације 
која се бави пружањем хуманитарне 
помоћи. 

3. Таксу по овом тарифном броју, не 
плаћају следеће делатности:кречари, 
лончари, поткивачи, колари, корпари, 
димничари, воденичари, опанчари и 
ужари. 

4. Уколико се фирма истакне у току 
године такса по овом тарифном броју се 
утврђује сразмерно времену за које је 
фирма била истакнута. 

5. За време трајања привремене 
одјаве делатности, обавезник таксе не 
плаћа таксу по овом тарифном броју. 
 6. Утврђивање, наплату и контролу 
таксе на фирму по овом тарифном броју 
вршиће Одељење за буџет и финансије, 
по процедурама из Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији 
(«Службени гласник РС», број 
80/02…72/2009). 
 7. Обвезник плаћања комуналне 
таксе по овом тарифном броју, може бити 
ослобођен за одређени период који не 
може бити дужи од 3 календарске године, 
за део или целокупан износ таксе, 
подношењем захтева са образложењем 
Општинском већу општине Свилајнац.  

 
Тарифни број 5. 

 
За коришћење расхладних комора-

витрина ради излагања робе ван пословних 
просторија по једној расхладној комори-
витрини, плаћа се годишње 6.500,00 
динара, односно сразмерно времену 
коришћења простора. 

 
Тарифни број 6. 

 
За свако истицање фирме, рекламе, 

рекламног паноа или покретног рекламног 
паноа, ван пословног простора које је 
седиште фирме, на јавној површини на 
територији општине Свилајнац или објекту 
и просторима који припадају општини 
Свилајнац, плаћа се 10% од прописане 
таксе за фирму. 
 
НАПОМЕНА: 

 
Утврђивање, наплату и контролу 

таксе на фирму по овом тарифном броју 

вршиће Одељење за буџет и финансије, по 
процедурама из Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији («Службени 
гласник РС», број 80/02…72/2009). 
 

Тарифни број 7. 
 

 За коришћење обале у пословне и 
било које друге сврхе плаћа се комунална 
такса за: 

1. производњу електричне енергије у 
термоелектранама месечно 6 динара 
по произведеном MWh, а на основу 
података о раду постројења; 

2. држање ресторана и других 
угоститељских објеката на води 
плаћа се годишње по m2 корисне 
површине објекта 300,00 динара; 

3. држање машина за експлоатацију 
песка, шљунка и глине плаћа се 
годишње по машини (багери и друге 
машине) 15.000,00 динара. 

 
Тарифни број 8. 

 
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 
-II група 3.500,00 динара 
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-III група не плаћа се 
 

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 cm³ 500,00 динара 
 б) од 250 до 500 cm³ 1.300,00 
динара 
  в) од 500 до 1.000 cm³ 2.200,00 
динара 
  г) преко 1.000 cm³ 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. 

 
Тарифни број 9. 

 
 За коришћење простора на јавним 
површина ради извођења грађевинских 
радова, раскопавање јавних површина и 
слично, плаћа се комунална такса по 
захтеву инвеститора или извођача радова, и 
то: 
 
 1. При изградњи зграде  за 
лагеровање грађевинског и другог 
материјала, плаћа се комунална такса 
дневно по 1 m2 заузете површине: 
 
 - у првој и другој зони до 60 дана  
60,00 динара 
 - у првој и другој зони преко 60 
дана 100,00 динара 
 - у трећој и четвртој зони 40,00 
динара 
 
2. При извођењу радова на стамбеним, 
пословним и стамбено пословним објектима 
који изискују раскопавања коловоза, 
тротоара и других зелених јавних 
површина, инвеститор или извођач радова 
плаћа комуналну таксу по m' дневно, и то: 
  
 а) ако се раскопавање врши у 
периоду од 1.априла до 30.септембра: 
  -  у првој и другој зони, 100,00 
динара 
  - у трећој и четвртој зони 80,00 
динара  
 
 б) ако се раскопавање врши у 
периоду од 1.октобра до 31.марта:  
  -  у првој и другој зони, 130,00 
динара 
  - у трећој и четвртој зони 
100,00 динара  
 
3. За заузеће јавне површине приликом 
извођења грађевинских радова и 
постављања грађевинских скела, 
инвеститор или извођач радова плаћа 
комуналну таксу дневно по 1 m² заузете 
површине у износу од 10,00 динара. 
 

4. Уколико захтев поднесе правно 
лице плаћа се износ од 50% увећан од 
износа утврђеног под тач.1. и 2. 
  

5. При извођењу радова од општег 
интереса који изискују раскопавање 
коловоза, тротоара и других јавних 
површина (Телеком, Електродистрибуција и 
др. организације) плаћа се по дужном метру 
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раскопане јавне површине 10% износа 
утврђеног у тачки 2. 
 
НАПОМЕНА: 
 
 1.Такса из тачке 1. и 2. ове тарифе 
увећава се за 100% уколико се дозвољени 
рок за заузимање и раскопавање продужи. 
 2.Таксу по овој тарифи плаћа 
инвеститор од дана почетка до краја 
коришћења јавне површине. 
 3.Коришћење односно раскопавање 
јавне површине не може отпочети пре 
добијања дозволе од надлежног општинског 
органа. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

 На основу члана 92, 93. став 4. и 
220. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009) и 
члана 41. став 1. тачка 3. Статута општине 
Свилајнац (''Службени гласник општине 
Свилајнац'', број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној 
24.12.2009.године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ И НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком ближе се утврђују 
обвезници, мерила, висина, начин и рокови 
плаћања накнаде за уређивање и накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта на 
територији општине Свилајнац. 
 

Члан 2. 
  
Грађевинско земљиште јесте 

земљиште одређено законом и планским 
документом као грађевинско, које је 
предвиђено за изградњу и редовно 
коришћење објеката, као и земљиште на 
којем су изграђени објекти у складу са 
закјоном и земљиште које служи за редовну 
употребу тих објеката. 

Грађевинско земљиште може бити: 
1) градско грађевинско земљиште; и 

2) грађевинско земљиште ван граница 
градског грађевинског земљишта. 

 
Члан 3. 

 
Грађевинско земљиште може бити 

изграђено и неизграђено. 
Изграђено грађевинско земљиште је 

земљиште на коме су изграђени објекти у 
складу са законом, намењени за трајну 
употребу. 

Неизграђено грађевинско земљиште је 
земљиште на којма нису изграђени објекти, на 
којме су изграђени објекти супротно закону и 
земљиште на којме су изграђени само објекти 
привременог карактера. 
 

Члан 4. 
  

Накнада за уређивање и накнада за 
коришћење грађевинског земљишта, 
утврђује се према положају, односно према 
дефинисаним просторним јединицама и 
намени објекта. 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта, поред критеријума из 1. става 
овог члана, одређује се и према 
трошковима уређивања грађевинског 
земљишта, односно на основу Програма 
уређивања грађевинског земљишта који 
усваја Скупштина општине. 
 

Члан 5. 
 
 Вредновање и обрачун накнаде за 
уређивање и накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта врши се по 
просторним јединицама. 
 Под просторним јединицама, у 
смислу ове Одлуке, подразумева се 
земљиште јасно дефинисано постојећим 
улицама или другим уочљивим објектима 
(река, канал, пруга и сл.). 
 

Члан 6. 
 
 Територија општине Свилајнац дели 
се на четири просторне јединице, и то: 
  

ПРВА ЗОНА:  
Граница прве зоне креће улицом Краља 
Петра Првог од улице Димитрија Катића до 
улице Кнеза Милоша настављајући истом до 
улице Краља Александра Првог па истом до 
улице 8.октобра. Даље граница прве зоне 
наставља улицама 8.октобра, 
Косанчићевом, Светозара Марковића, 
Стевана Синђелића – од улице Вука 
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Караџића до Топличине, наставља 
Топличином до улице Мике Јовановића 
Браде и истом до улице Мице Марковић 
обухватајући све катастарске парцеле које 
се ослањају на наведене улице. Од 
раскрснице улица Мице Марковић и Мике 
Јовановића Браде граница наставља у 
правцу раскрснице улица Браће Југовића и 
Радничке, иде Радничком до Карађорђеве. 
Даље наставља Карађорђевом до Светог 
Саве, па истом до Хајдук Вељкове 
обухватајући све катастарске парцеле које 
се ослањају на поменуте улице. Граница 
прве зоне завршава се улицом Хајдук 
Вељковом од Скадарске до улице Краља 
Петра Првог, обухватајући катастарске 
парцеле које се ослањају на Хајдук 
Вељкову; 
 
 ДРУГА ЗОНА: 
Граница друге зоне креће колосеком 
железничке пруге од улице Димитрија 
Катића до улице која излази на Високог 
Стевана, даље северозападном границом 
катастарске парцеле бр.4603, прелази реку 
Ресаву до улице Бранка Ћопића. Линија 
границе наставља улицама Видовданска, 
Чегарска, Моравском до Јабланичке, 
Јабланичком до улице Десанке Максимовић, 
даље истом до Цара Душана а истом од 
улице Десанке Максимовић до улице Јована 
Дучића, улицом Јована Дучића, Кнеза 
Лазара, Мишарском, Димитрија Туцовића, 
Милосава Здравковића – Ресавца, Војводе 
Путника обухватајући насеље Старо 
Вашариште и Димитрија Катића све до 
Врачарске. Даље граница наставља 
Врачарском обухватајући насеље Врачар са 
улицама Милунке Савић, Милоја 
Јовановића, Светог Ћирила и Методија и 
Генерала Тренијеа, наставља југоисточном 
границом катастарске парцеле бр.6156/2, 
прелази реку Ресаву и улицом Димитрија 
Катића све до колосека железничке пруге. 
Све катастарске парцеле које се ослањају 
на наведене улице обухваћене су другом 
зоном; 

ТРЕЋА ЗОНА:  
Све катастарске парцеле које се налазе у 
границама Генералног плана „Свилајнац 
2020“ сем оних које су обухваћене првом и 
другом зоном чине трећу зону; 

ЧЕТВРТА ЗОНА: 
Четврту зону чине сва остала насеља на 
територији општине Свилајнац која нису 
обухваћена Генералним планом „Свилајнац 
2020“. 
 

Члан 7. 
 
 Према намени објеката односно 
простора и земљишта за које се утврђује 
накнада за коришћење и накнада за 
уређивање грађевинског земљишта, 
одређују се четири основне групе: 
1) индивидуални стамбени објекти, 
породични стамбени објекти на засебним 
парцелама у зонама индивидуалног 
становања са највише четири стана, куће за 
одмор – викендице; 
 
2) стамбени објекти са више од четири 
стамбене јединице, станови у колективним 
стамбеним зградама, станови у пословно-
стамбеним објектима, стамбени део у 
оквиру атељеа или пословног простора; 
 
3) пословни и производни објекти, и то:  
- објекти пословно-услужне делатности, 
пословно стамбени апартмани, хотели, 
угоститељски објекти, комерцијално-
здравствени објекти (апотеке, приватне 
клинике, поликлинике, болнице, ординације 
и сл.), трговинске радње, пословне услуге, 
пројектовање и сличне техничке услуге,  
- објекти пословно-комерцијална делатност, 
административни, комерцијални и 
трговински центри, дисконти, супер-
маркети, робне куће, банке, мењачнице и 
штедионице, осигурање имовине и лица, 
коцкарнице, кладионице и салони забаве, 
клубови и дискотеке и сл.;  
- производни објекти у функцији: 
производног занатства, индустрије и 
грађевинарства, електропривреде, 
производње резане грађе и плоча, 
производње финалних производа од дрвета, 
прераде папира, производње сточне хране, 
графичка делатност и сл. и 
 
4) остали објекти:  
- пољопривредни објекти, објекти 
намењени производњи садног материјала, 
објекти у функцији цвећарства и украсног 
биља, ратарства, воћарства, повртарства, 
сточарства, рибарства, лова и узгоја 
дивљачи, објекти за пружање 
пољопривредних  услуга и сл. и отворена 
складишта (стоваришта),  
- магацини као посебни објекти и 
надстрешнице за складиштење робе;  
- економски објекти: сточне стаје 
(живинарници, свињци, говедарсници, 
овчарници, козарници), објекти који се 
граде самостално или уз стамбене 
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индивидуалне објекте: летња кухиња, 
надстрешнице, оставе, котларнице и сл.;  
- помоћни објекти који су у функцији 
главног објекта, а гради се на истој парцели 
на којој је саграђен главни стамбени, 
пословни или објекат јавне намене: гараже, 
оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за 
воду и слично. 
 Намена објекта – простора, односно 
земљишта, који нису наведени у ставу 1. 
овог члана, утврђује се према најсличнијој 
намени. 

 
 

II.НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 8. 

 
 Обвезник накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта је правно или 
физичко лице које је инвеститор изградње 
или реконструкције објекта. 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта не плаћа се: 

-код изградње и реконструкције 
објеката која се финансира из средстава 
буџета општине Свилајнац, републичког 
буџета, средстава самодоприноса, 
средстава хуманитарних организација, као и 
средстава јавних предузећа чији је оснивач 
општина, 

-код изградње верских објеката, 
-код изградње станова фонда 

солидарности, 
- код изградње станова социјално 

угрожених, избеглих и расељених лица који 
се граде по уговору са општином. 

 
 Општинско веће општине Свилајнац 
може делимично или у целости ослободити 
од плаћања накнаде: 

-лица која су социјално угрожена, 
- избегла и расељена лица која су 

социјално угрожена,  
- инвеститоре који граде производне 

објекте у индустријској зони и зони 
привређивања или дограђује постојеће 
производне објекте ради проширења 
капацитета односно повећања производње, 

-инвеститоре који граде 
пољопривредне објекте у сеоским 
насељима, 

-инвеститоре који граде објекте 
друштвеног стандарда (школе, факултети, 
интернати, дечје установе, установе 
социјалне заштите, здравствени објекти, 
објекти културе, објекти спорта и 

рекреације, верски објекти и објекти 
локалне самоуправе који су од општег 
интереса. 

 
Члан 9. 

 
 Инвеститор је ослобођен плаћања 
накнаде: 
 -ако је објекат изграђен у граду пре 
доношења Уредбе о грађењу („Службени 
лист ФНРЈ“, број 46/1948), 
 -ако је стамбени објекат изграђен на 
селу пре доношења Закона о условима за 
изградњу стамбених објеката на селу 
(„Службени гласник НРС“, број 7/61) и 

- ако су остале врсте објеката 
изграђени на селу пре ступања на снагу 
Закона о изградњи инвестиционих објеката 
(''Службени гласник СРС'', број 25/73). 
 Чињенице из става 1. овог члана, 
инвеститор доказује Уверењем издатим од 
стране надлежног органа. 

 
Члан 10. 

 
 За реконструкцију објеката 
инвеститор плаћа износ у висини од 20% од 
накнаде за уређење грађевинског 
земљишта утврђене на основу ове одлуке. 
 Инвеститор који руши постојећи 
легално изграђен објекат и гради нови у 
складу са планским актом, плаћа накнаду за 
уређивање грађевинског земљишта за 
разлику у површини између објекта који се 
гради и објекта који се руши. 
 При промени намене простора, 
корисник плаћа разлику у висини накнаде 
(позитивна). 
 

Члан 11 
 
 Основицу за обрачун накнаде, 
представља цена станова новоградње по m2  
у Републици Србији, коју објављује 
надлежни Завод за статистику за друго 
полугодиште претходне, односно прво 
полугодиште текуће године. 
 

Члан 12. 
 
 Висина накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта за локације где је 
донет Програм из члана 4. став 2. ове 
Одлуке, одређује се Уговором закљученим 
између Одељења за буџет и финансије, 
односно предузећа или друге организације 
основане од стране општине за вршење 
послове уређивања и коришћења 
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грађевинског земљишта и инвеститора 
објекта. 
 

Члан 13. 
 
 Износ накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта за локације за које 
није донет Програм, представља производ 
бруто површине свих етажа објекта, 
основице из члана 11. и процента из члана 
14. ове Одлуке у зависности од намене 
објекта из члана 7. ове Одлуке.  
 За објекте из члана 7. став 1. тачка 
2. ове Одлуке, обрачун накнаде врши се за 
површину објекта која је утврђена 
применом СРПСКОГ СТАНДАРДА. 

 
 

Члан 14. 
 
 Проценат у зависност од намене 
објекта и зоне у којој се грађевинска 
парцела налази: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Зона НАМЕНА ОБЈЕКТА 
I II III IV 

Индивидуални стамбени објекти  4% 2.5% 2% 1.5% 
Стамбени  и стамбено-пословни објекти 
са више од три стамбене и пословне 
јединице (колективно станов.) 

17% 14% 10% 7% 

ПОСЛОВНИ  И ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ 7% 5% 4% 3% 
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ 3% 2% 1.75% 1.25% 

 
За комуналне линијске објекте, посебне 
врсте објеката одређених чланом 2 став 1. 
тачка 25) Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
72/2009), као и за  радове на адаптацији, 
санацији, инвестиционом одржавању 
објекта и уклањању препрека за особе са 
инвалидитетом накнада за уређивање 
грађевинског земљишта износи 1% од 
предрачунске вредности предвиђених 
радова. 

Члан 15. 
 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта по овој Одлуци плаћа се 
једнократно или у ратама и то: 
 -за индивидуалне стамбене објекте 
и пословне објекте на 12 месечних рата, с 
тим да се у првом месецу плаћа 20% од 
укупног износа а остатак на 11 једнаких 
месечних рата, 

-за стамбене објекте са више од 
четири стамбене јединице на 24 месечних 
рата, с тим да се у првом месецу плаћа 20% 
од укупног износа а остатак у 23 једнаких 
месечних рата, 

-за производне објекте на 12 
месечних рата, с тим да се прва рата плаћа 
20% од укупног износа, а остатак на 11 
једнаких месечних рата. Инвеститор има  

право на грејс период, односно 
одложени период плаћања у максималном 
трајању од 12 месеци од дана закључења 
уговора. 
 У случају плаћања накнаде 
једнократно износ се умањује за 10%. 
 Плаћање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта по овој Одлуци 
регулише се Уговором који се закључује са 
Одељењем за буџет и финансије односно са 
предузећем или другом организацијом 
основаном од стране општине за вршење 
послова уређивања и коришћења 
грађевинског земљишта. 
 Накнада се утврђује по средњем 
курсу евра, односно динарској 
противвредности на дан закључења 
уговора. 

 
Члан 16. 

 
 За објекте изграђене, односно 
реконструисане до дана ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи, без 
грађевинске дозволе (легализација), а које 
су инвеститори у законски прописаном року 
пријавили, накнада се обрачунава на основу 
члана 13. ове Одлуке и иста плаћа на 60 
месечних рата, с тим да се у првом месецу 
плаћа 10% од укупног износа а остатак на 
59 једнаких месечних рата. 
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 У случају плаћања накнаде 
једнократно износ се умањује за 10%. 

За породичне стамбене објекте до 
100m2 у поступку легализације приликом 
обрачуна накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта примењује се и 
Правилник о критеријумима за одређивање 
накнаде у поступцима легализације, 
критеријумима за објекте за које се не може 
накнадно издати грађевинска дозвола, као 
и о садржини техничке документације и 
садржини и начину издавања грађевинске и 
употребне дозволе за објекте који су 
предмет легализације („Службени гласник 
РС“, број 89/2009). 
 

 
III.НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 17. 

 
Накнаду за коришћење 

грађевинског земљишта плаћа обвезник за 
изграђено и неизграђено грађевинско 
земљиште у државној својини и осталим 
облицима својине (у даљем тексту: 
накнада). 

Накнаду за коришћење 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини плаћа корисник односно 
закупац. 

Накнаду из става 1. и 2. овог члана 
плаћају и власници бесправно изграђених 
објеката.   
 

 
Члан 18. 

 
Накнаду за коришћење грађевинског 

земљишта у државној својини плаћа 
власник објекта. 

Изузетно, накнаду из става 1. овог 
члана плаћа носилац права коришћења на 
објекту, односно посебном делу објекта, а 
ако је објекат, односно посебан део објекта 
дат у закуп, накнаду плаћа закупац објекта, 
односно дела објекта. 

Накнаду за коришћење неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини 
плаћа корисник. 

У погледу утврђивања обавезе 
плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта које није у 
државној својини, примењују се одредбе ст. 
1, 2. и 3. овог члана. 

Накнада за коришћење неизграђеног 
грађевинског земљишта плаћа се и у 

случају ако се то земљиште не приведе 
намени, односно не понуди у откуп општини 
ради привођења намени у року од две 
године од доношења урбанистичког плана. 

Висина накнаде из претходног става 
ове одлуке утврђује се и као и за изграђено 
грађевинско земљиште. 
 

Члан 19. 
 
 Обвезници накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта су: 

- власник објекта, односно носилац 
права располагања на објекту, 

- закупац објекта, односно дела 
објекта, 

- носилац станарског права,  
- правно или физичко лице коме је 

грађевинско земљиште дато на 
привремено коришћење, 

- власник или закупац земљишта на 
којем се врши експлоатација или 
депоновање минералних сировина, 

- власник или закупац бесправно 
подигнутог објекта,  

- власник, односно корисник 
неизграђеног грађевинског 
земљишта. 

Неизграђеним грађевинским земљиштем 
сматра се земљиште: 

- на којем нису изграђени објекти, 
- на којем су изграђени објекти 

супротно закону, 
- на којем су изграђени привремени 

објекти. 
 

 
Члан 20. 

 
 Сваку промену површине 
евидентираног објекта као и завршену 
изградњу новог објекта, обвезници накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта, 
дужни су да пријаве Одељењу за буџет и 
финансије, односно предузећу или другој 
организацији основаној од стране општине 
за вршење послова уређивања и 
коришћења грађевинског земљишта, у року 
од 30 дана од дана настале промене. 
 Обвезници накнаде дужни су да 
омогуће прикупљање података неопходних 
за обрачун накнаде из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара 
до 200.000,00 динара казниће се за  
прекршај правно лице обвезник накнаде, а 
новчаном казном у износу од 2.500,00 
динара до 100.000,00 динара казниће се 
предузетник обвезник накнаде, ако не 
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поднесе пријаву за утврђивање накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта или не 
уплате прописану накнаду. 
 За прекршај из става 3. овог члана 
казниће се прекршајном казном у износу од 
500,00 до 3.000,00 динара одговорно лице 
запослено код правног лица, као и физичко 
лице које не поднесе пријаву у складу са 
ставом 1. овог члана. 
 

Члан 21. 
 
 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта се утврђује и плаћа по 
квадратном метру изграђеног корисног, 
стамбеног и пословног простора, као и за 
остале објекте по метру квадратном бруто 
површине и за неизграђено грађевинско 
земљиште по 1 m2. 
 

Члан 22. 
 

Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта не плаћа се за земљиште које 
служи за јавну употребу, односно земљиште 
које се користи: 

- за војне потребе и потребе одбране 
земље,  

- за заштиту од штетног дејства воде 
(обале, насипи, утврде, канали), 

- за улицу, путеве и железничке 
колосеке ван станичног простора, 

- за дечја игралишта, 
- за рекреативне парковске и друге 

јавне површине у граду, 
- за гробља и пратеће објекте, 
- за спортске терене, 
- за земљиште које користе државне 

организације из области здравства, 
образовања, културе, васпитања, 

дечје и социјалне заштите и дечје 
установе. 
Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта не плаћа се за 
објекте: 
- водоводна мрежа, резервоари, 

бунари и црпна станица,  
- канализациона мрежа, систем за 

пречишћавање отпадних вода, 
- за спортске терене, 
- за верске објекте, 
- за остале објекте у мрежи 

комуналне инфраструктуре која је у 
власништву или којом управљају 
организације чији је оснивач СО 
Свилајнац 

- за објекте које користе државне 
организације из области здравства, 
образовања, културе, васпитања, 
дечје и социјалне заштите и дечје 
установе. 

 
Члан 23. 

 
 Од обавезе плаћања накнаде 
ослобађају се: 

- лица која примају материјално 
обезбеђење породице, и 

- додатак за туђу помоћ и негу, 
Изузетно породице које западну у 

тешку економску ситуацију на основу 
захтева могу бити ослобођене плаћања 
накнаде по доношењу одлуке Општинског 
већа општине Свилајнац. 

 
Члан 24. 

 
 Висина накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта по 1 m2, одређује 
се на годишњем нивоу у зависности од зоне 
у којој се налази и намене објекта:

 
 

Зона Намена објекта 
I II III IV 

Индивидуални стамбени објекти и 
стамбене јединице у објектима 
колективног становања  

12 дин/m2 10 дин /m2 8 дин /m2 6 дин /m2 

ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ 
ОБЈЕКТИ 18 дин /m2 14 дин /m2 11 дин /m2 8 дин /m2 

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ 8 дин /m2 6 дин /m2 4 дин /m2 2 дин /m2 
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 9 дин /m2 7 дин /m2 5 дин /m2 3 дин /m2 
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Напомена: Неизграђеним грађевинским 
земљиштем у четвртој зони сматра се пет 
ари земљишта које представља земљиште 
за редовну употребу објеката. 
 

 
Члан 25. 

 
 Одељење за буџет и финансије, 
односно предузеће или друга организација 
основана од стране општине за вршење 
послова уређивања и коришћења 
грађевинског земљишта решењем задужује 
кориснике грађевинског земљишта, 
накнадом за коришћење истог, на основу 
постојећих и нових података. 
 Накнада се плаћа у две једнаке рате 
и то: прва рата до 15.јуна, а друга рата до 
15.септембра у години у којој се врши 
утврђивање накнаде. 
 У случају неблаговремене уплате 
обрачунаваће се законска затезна камата. 
Принудна наплата накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта вршиће се по 
прописима којима се уређује порески 
поступак и пореска администрација. 
 Обвезници накнаде који су власници 
бесправно изграђених објеката, који исте не 
легализују у законски прописаном року за 
легализацију истих, накнаду за коришћење 
грађевинског земљишта плаћаће у 
двоструком износу. 
 

Члан 26. 
 
 Средства од накнаде су изворни 
приход буџета општине Свилајнац, односно 
предузећа или друге организације основане 
од стране општине за вршење послова 
уређивања и коришћења грађевинског 
земљишта а користе се за уређивање 
грађевинског земљишта и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре. 
 

 
IV.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

  
 Наплату накнаде за уређивање и 
накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта и остале стручне послове везане 
за реализовање ове Одлуке врши Одељење 
за буџет и финансије, односно предузеће 
или друга организација основана од стране 
општине за вршење послова уређивања и 
коришћења грађевинског земљишта. 

 
Члан 28. 

 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о критеријума и 
мерилима за утврђивања накнаде за 
уређивање и накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта на територији 
општине Свилајнац („Службени гласник 
РС'',број 80/2008). 
 

 
Члан 29. 

 
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:06-56/09-I-6, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 87. Закона о 
заштити животне средине ("Службени 
гласник РС", број 135/04 и 36/09), члана 20. 
став 1. тачка 11. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), члана 6. став 1. тачка 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС", број 62/06), члана 
19. став 1. тачка 12. и члана 41. Статута 
општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
дана 24.12.2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ  И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се посебна 
накнада за заштиту животне средине на 
територији општине Свилајнац, утврђују се 
обвезници плаћања накнаде, њена висина, 
начин плаћања и начин коришћења 
средстава од ове накнаде. 
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Члан 2. 

 
 Накнаду из члана 1. ове Одлуке 
плаћају: 

1. власници односно корисници 
стамбених објеката; 

2. власници односно корисници 
пословних објеката; 

 
 који подлежу плаћању накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта. 

 
Члан 3. 

  
 Власници односно корисници 
стамбених објеката плаћају накнаду у 
износу од 5,00 динара по m2 годишње. 
 Власници односно корисници 
пословних просторија плаћају накнаду у 
износу од 10,00 динара по m2 годишње, 
осим обвезника из члана 4. 
 

Члан 4. 
 
 Накнаду из члана 1., у паушалном 
износу за годину дана, у зависности од 
врсте делатности коју обвезник обавља, а 
за које је у складу са Законом прописана 
обавеза анализе утицаја на животну 
средину, плаћају: 

1. бензинске пумпе (у граду и 
регионалним путевима) 40.000,00 
динара 

2. бензинске пумпе (на локалним 
путевима) 25.000,00 динара 

3. гасне станице. 30.000,00 динара 
4. пољопривредне апотеке и 

производња, промет, одлагање и 
ускладиштење хемикалија, лепкова, 
растварача боја, средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију. 12.000,00 динара 

5. кланице и прерађивачи меса. 
40.000,00 динара 

6. фарме. 20.000,00 динара 
7. произвођачи протеинских хранива 

мешаоне за производњу 
концентрата и сточне хране 
15.000.00 динара 

8. предузећа за прераду и обраду 
метала.15.000,00 динара 

9. предузећа за израду бетона и 
производа од бетона. 30.000,00 
динара 

10. циглане. 30.000,00 динара 
11. прерађивачи дрвета, произвођачи 

намештаја и столарије 

- велика правна лица. 
40.000,00 динара 

- средња правна лица. 
30.000,00 динара 

- мала правна лица. 10.000,00 
динара 

 
12. ауто перионице. 10.000,00 динара 
13. експлоатација шљунка и песка . 

30.000,00 динара 
14. млинаре, сушаре и силоси. 15.000,00 

динара 
15. хладњаче без погона за прераду 

сировине. 15.000,00 динара 
16. постројења за производњу вина, 

алкохолних и безалкохолних пића и 
сирћета. 15.000,00 динара 

 
Члан 5. 

 
 Утврђивање, наплату и контролу 
накнаде из члана 3. и 4. ове Одлуке вршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Свилајнац. 
 У погледу рокова плаћања, 
застарелости и камате за накнаду из члана 
3. и 4. примењиваће се одредбе Закона о 
порезима на имовину. 

Члан 6. 
 
 Општинско веће може изузетно у 
оправданим случајевима, ослободити 
обвезнике плаћања накнаде за заштиту и 
унапређење човекове околине, за одређен 
период, а не дуже од три календарске 
године. 

Члан 7. 
 
 Средства из члана 3. и 4. ове Одлуке 
уплаћују се на рачун-посебна накнада за 
заштиту и унапређење животне средине, 
број 840-714562843-56 са обавезним 
позивом на број 97-98-097. 
 

Члан 8. 
 
 Средства обезбеђена у складу са 
одредбама из члана 3. и 4. ове Одлуке 
преносиће се из буџета општине Свилајнац, 
Фонду за заштиту и унапређење човекове 
околине општине Свилајнац ( у даљем 
тексту: Фонд), а користиће се у складу са 
програмом рада Фонда за заштиту и 
унапређење човекове околине општине 
Свилајнац. 
 Фонд је обавезан да најмање 
једанпут годишње обавештава Скупштину 
општине Свилајнац о прикупљању и 



29 Број 15 – Свилајнац 24 децембар 2009 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
трошењу средстава из члана 3. и 4. ове 
Одлуке. 
 

Члан 9. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о накнади за 
заштиту и унапређење животне средине 
("Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 1/09). 
 

Члан 10. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац", а 
примењиваће се од 01. 01. 1010. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-7, Дана:24.12.2009.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 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС“, 
број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 
41. Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној дана 24.12.2009.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
Управног одбора КЈП“Морава“ из Свилајнца 
број 02-6499/2-09 од 18.12.2009.године 
којом се усваја Програм пословања 
КЈП"Морава" из Свилајнца, за 2010.годину. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник 
општине Свилајнац да у току 2010.године 
може давати сагласност на измене и допуне 
Програма пословања наведеног предузећа. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 22. Законом о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса, прописано је да јавно 
предузеће за сваку календарску годину 
доноси годишњи програм пословања и 

доставља га оснивачу предузећа, ради 
добијања сагласности.   
 Програм се сматра донетим када на 
њега сагласност да оснивач.  
 По разматрању Програма пословања 
КЈП“Морава“ из Свилајнца за 2010.годину 
који је усвојио Управни одбор наведеног 
предузећа на седници одржаној 
18.12.2009.године, Скупштина општине је 
утврдила да је Програм сачињен у складу са 
важећим прописима, па је донела решење 
као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-8, Дана:24.12.2009.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

На основу члана 2. став 1. тачка 2. 
Закона о слободним зонама  („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 дана 24.12.2009.године, донела je 

 
О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 
ОСНИВАЊЕ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 

СВИЛАЈНАЦ 
   

Члан 1. 
ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за 

оснивање Слободне зоне Свилајнац, чији 
оснивач ће бити општина Свилајнац.  

Члан 2. 
По оснивању Слободне  зоне  у 

складу са законским условима, иста ће 
пословати под називом “Слободна зона 
Свилајнац”.   

Члан 3. 
Седиште  Слободне зоне одредиће 

се посебном Одлуком о оснивању Слободне 
зоне Свилајнац.  

 
 

Члан 4. 
Подручје  које ће обухватати 

“Слободна зона Свилајнац”, одредиће се 
Одлуком о оснивању Слободне зоне 
Свилајнац, а исто ће чинити катастарске 
парцеле које се налазе на територији 
општине Свилајнац, које су  у власништву 
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Републике  Србије, док право коришћења на 
наведеним парцелама има општина 
Свилајнац, која ће са  Привредним 
друштвом са ограниченом одговорношћу за 
управљање слободном зоном закључити 
посебан уговор којим ће бити регулисано 
коришћење парцела које чине подручје 
слободне зоне. 

 
Члан 5. 

Подручје које би чинило  „Слободну 
зоне Свилајнац“ биће описано у Одлуци о 
оснивању Слободне зоне Свилајнац. 

 
Члан 6. 

Циљ покретања иницијативе за 
оснивање “Слободне зоне Свилајнац” је да 
се, у складу са одредбама Закона о 
слободним зонама и интересима привреде 
општине, обезбеди привредни 
развој, оствари извоз робе и услуга из зоне 
и увоз робе и услуга у зону, који су 
слободни и не подлежу квантитативним 
ограничењима, нити се на њих примењују 
мере комерцијалне политике. Остварењем 
наведених циљева обезбедио би се 
повећани извоз, пословање привредних 
субјеката уз ниже трошкове пословања, а 
тиме би се унапредила њихова 
конкурентност и дао подстицај за даљи 
убрзани економски развој општине 
Свилајнац и региона кроз повећан проток 
роба, људи и капитала.  

 
Члан 7.  

Основне делатности које ће се 
обављати у “Слободној зони Свилајнац”, 
након оснивања исте су: производња ради 
извоза, дорада и монтажа ради пласмана на 
домаћем тржишту, пружање услуга 
складиштења, транспорта, шпедиције, 
утовара, консалтинга, маркетинга, 
укључујући и услуге увоза и извоза робе.  

 
Члан 8. 

“Слободном  зоном Свилајнац” 
управљаће Привредно друштво са 
ограниченом одговорношћу.  

 Привредно друштво за управљање 
Зоном основаће се посебном Одлуком 
Скупштине општине Свилајнац, када се за 
то стекну законски услови.   

Члан 9.  
Привредно друштво за управљање 

„Слободном зоном Свилајнац“ биће дужно  
да створи услове и обезбеди сву 
документацију у складу са Законом, ради 

добијања решења Владе о одређивању 
подручја слободне зоне. 

Привредно друштво за 
управљање „Слободном зоном Свилајнац“ 
ће након оснивања, посебним уговором са 
корисником земљишта наведеног у тачки  4. 
регулисати услове употребе земљишта. 

 
Члан 10. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-9, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
На основу чл. 32 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) и чл. 41 Статута општине Свилајнац 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац, 
на седници одржаној дана 24.12.2009. 
године, донела је следећу 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИХВАТАЊУ СПОРАЗУМА О 

СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ И 

УНИВЕРЗИТЕТА "ЕДУКОНС" ИЗ СРЕМСКЕ 
КАМЕНИЦЕ 

 
I 

 
  Прихвата се Споразум о стратешком 
партнерству између општине Свилајнац и 
Универзитета "Едуконс" Из Сремске 
Каменице, који је саставни део ове Одлуке. 
 

II 
 
  Овим Споразумом одређују се 
циљеви, као и законски оквир, за деловање 
надлежних органа у општини Свилајнац, а 
све у циљу унапређења високошколског 
образовања на територији општине 
Свилајнац. 

III 
 
  Овлашћује се председник општине 
Свилајнац да у име општине Свилајнац, 
потпише Споразум о стратешком 
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партнерству између општине Свилајнац и 
Универзитета "Едуконс" Из Сремске 
Каменице, као и све Уговоре и анексе 
уговора, којим ће се наведени споразум 
реализовати. 

 
IV 

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

Број:06-56/09-I-10, Дана:24.12.2009.године 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине 

                                                                                  
*-*-*-*-*-* 

 
СПОРАЗУМ 

О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ И 

УНИВЕРЗИТЕТА "ЕДУКОНС" ИЗ 
СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ 

 
 У склопу Универзитета "Едуконс" из 
Сремске Каменице, са дозволом за рад 
Министарства просвете број 612-00-
734/2008-12 од 27.06.2008. године, налазе 
се: 
 

Факултет за услужни бизнис у 
Сремској Каменици, који је основан 
2002.године, а на који је прва генерација 
студената уписана 2002/2003 године. Исти 
образују кадрове за рад у области услужног 
бизниса, пре свега у сфери менаџмента 
финансијских услуга, менаџмента у јавној 
управи и менаџмента у туризму и спорту.  
 

Факултет пословне економије, који 
је високошколска образовно-научна и 
истраживачка установа, која школује 
високостручне кадрове за квалитетан и 
креативан рад у домену пословне 
економије. 
 

Факултет заштите животне средине, 
чији студентски програми прате динамичне 
промене у окружењу, излазећи у сусрет 
потребама нових компетенција, знања, 
вештина, а чији се студенти оспособљавају 
да користе све аналитичке инструменте за 
управљање животном средином.  
 

 

Академија класичног сликарства. 
 

Студије на Универзитету "Едуконс" 
из Сремске Каменице састоје се из три 
циклуса: 
Студија I степена, односно основне 
академске студије 
Студија II степена, односно Дипломске 
академске студије и 
Студија III степена, односно Докторске 
студије, а све у складу са Болоњском 
декларацијом. 
 

Општина Свилајнац, као општина са 
изузетном традицијом везаном за 
образовање кроз рад Гимназије и 
пољопривредне школе, представља 
прихватљивог партнера у пројекту који 
Универзитет "Едуконс" намерава да 
спроведе на територији општине Свилајнац. 
 

На иницијативу Универзитета 
"Едуконс" из Сремске Каменице, дефинише 
се следећа платформа међусобне сарадње 
на пољу високог образовања, и утврђују  
следећи циљеви и обавезе потписника овог 
споразума: 

I 
 

   Циљ међусобне сарадње на пољу 
високог образовања између општине 
Свилајнац и Универзитета "Едуконс", је 
оснивање Пољопривредног факултета са 
седиштем на територији општине 
Свилајнац, а у склопу Универзитета 
"Едуконс". Затим, преношење научних, 
стручних и уметничких знања и вештина; 
развој науке и унапређивање уметничког 
стваралаштва; обезбеђивање научног, 
стручног и уметничког подмлатка; пружање 
могућности појединцима да под једнаким 
условима стекну високо образовање и да се 
образују током читавог живота; битно 
повећање броја становника са високим 
образовањем на територији општине 
Свилајнац, а крајњи циљ је формирање 
универзитетског центра у општини 
Свилајнац, односно оснивање одељења 
Факултета за услужни бизнис, Факултета 
пословне економије, Факултета заштите 
животне средине и Академије класичног 
сликарства, који се налазе у склопу 
Универзитета "Едуконс" из Сремске 
Каменице. Мисија и Визија целокупног 
пројекта и партнерства између општине 
Свилајнац и Универзитета "Едуконс" је 
усклађеност наставних програма са 
европским искуствима и трендовима; 
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квалитетно и модерно високошколско 
образовање; образовање квалитетних 
стручњака и истраживача на основним, 
дипломским и докторским студијама за 
потребе пољопривреде,  привреде, јавних 
и образовних институција; образовање 
студената и прављење кадрова способних 
да одговоре изазовима које  пред њих 
поставља динамично пословно  окружење: 
стицање знања и вештина које ће 
омогућити самостално управљање 
сопственом каријером. 
 

II 
 
 Те се општина Свилајнац обавезује 
да Универзитету "Едуконс" из Сремске 
Каменице у циљу спровођења заједничког 
пројекта и унапређења високошколског 
образовања на територији општине 
Свилајнац обезбеди: 
 
 Просторије за смештај 
Пољопривредног факултета и несметано 
функционисање наставног програма, 
односно Студија I степена, односно 
основних академских студија, Студија II 
степена, односно Дипломских академских 
студија и Студија III степена, односно 
Докторских студија , чије ће седиште бити у 
Свилајнцу. 
 
 Просторија за смештај одељења 
Факултета за услужни бизнис, Факултета 
пословне економије, Факултета заштите 
животне средине и Академије класичног 
сликарства, који се налазе у склопу 
Универзитета "Едуконс" из Сремске 
Каменице и формирање универзитетског 
центра, као и несметано одвијање студија, 
односно праграма наведених факултета. 
 
 Да пружи неопходну помоћ из 
делокруга својих надлежности, ефикасно и 
брзо. 

III 
 
 Универзитет "Едуконс" из Сремске 
Каменице се обавезује да у циљу 
спровођења заједничког пројекта, који има 
за циљ унапређење високошколског 
образовања на територији општине 
Свилајнац учини следеће: 
 
 Оснује Пољопривредни факултет са 
седиштем у Свилајнцу и обезбеди 
акредитацију и дозволу за рад од 
надлежног министарства Републике Србије 

у складу са Законом о високом образовању 
(Сл.гл.Рс. 76/05 и 97/08). 
 
 
 
 Обезбеди функционисање 
Пољопривредног факултета на територији 
општине Свилајнац минимум 10 (десет) 
година од дана оснивања, односно почетка 
рада истог. 
 
 Као крајњи циљ обезбеди 
формирање Универзитетског центра у 
Свилајнцу, у склопу ког би се налазили 
поред Пољопривредног факултета и 
одељења Факултета за услужни бизнис, 
Факултета пословне економије, Факултета 
заштите животне средине и Академије 
класичног сликарства, Универзитета 
"Едуконс" из Сремске Каменице. 
 

IV 
 
 Међусобна права и обавезе, као и 
основе самог партнерства, како са аспекта 
извршења обавеза обеју страна, тако и с 
аспекта интелектуалних и материјалних 
претпоставки за реализацију пројекта чији 
је крајњи циљ формирање универзитетског 
центра у општини Свилајнац, између 
општине Свилајнац и Универзитета 
"Едуконс" из Сремске Каменице уредиће се 
посебним уговорима и анексима, током 
спровођења сваке појединачне фазе, а на 
основу овог споразума. 
 

Председник Савета Универзитета 
Проф.Др Александар Андрејевић 
____________________________ 

 
Председник општине Свилајнац 

Горица Димчић-Тасић, Др медицине 
____________________________ 

 
*-*-*-*-*-* 

На основу члана 32. став 1. тачка 
6.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07), члана 8. и 9. 
Закона о матичним књигама („Службени 
гласник РС“, број 20/09) и члана 41. Статута 
општине Свилајнац („Службени гласник 
општине Свилајнац“, број 2/08), Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржана 
дана 24.12.2009.године, по прибављеном 
мишљењу Министарства за државну управу 
и локалну самоуправу Републике Србије, 
број 20-00-102/2009-014 од 08.12.2009. 
године, донела је 
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О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
 
 1. ОДРЕЂУЈУ СЕ матична подручја по 
насељеним местима на територији општине 
Свилајнац за које се воде матичне књиге 
рођених, матичне књиге венчаних, матичне 
књиге умрлих. 
 
 2. Матична служба на територији 
општине Свилајнац водиће се по следећим 
матичним подручјима и то: 

1. Матично подручје Свилајнац, за 
насељено место Свилајнац, са 
седиштем у Свилајнцу 

2. Матично подручје Кушиљево, за 
насељено место Кушиљево, са 
седиштем у Кушиљеву 

3. Матично подручје Бобово, за 
насељено место Бобово, са 
седиштем у Бобову 

4. Матично подручје Црквенац, за 
насељено место Црквенац, са 
седиштем у Црквенцу 

5. Матично подручје Дубље, за 
насељено место Дубље, са 
седиштем у Дубљу 

6. Матично подручје Гложане, за 
насељено место Гложане, са 
седиштем у Гложану 

7. Матично подручје Грабовац, за 
насељено место Грабовац и 
насељено место Врлане, са 
седиштем у Грабовцу 

8. Матично подручје Војска, за 
насељено место Војска и насељено 
место Мачевац, са седиштем у 
Војски 

9. Матично подручје Тропоње, за 
насељено место Тропоње, са 
седиштем у Тропоњу 

10. Матично подручје Суботица, за 
насељено место Суботица, са 
седиштем у Суботици 

11. Матично подручје Седларе, за 
насељено место Седларе, са 
седиштем у Седлару 

12. Матично подручје Роанда, за 
насељено место Роанда, са 
седиштем у Роанди 

13. Матично подручје Луковица, за 
насељено место Луковица, са 
седиштем у Луковици 

14. Матично подручје Дубница, за 
насељено место Дубница, са 
седиштем у Дубници 

15. Матично подручје Радошин, за 
насељено место Радошин, са 
седиштем у Радошину 

16. Матично подручје Роћевац, за 
насељено место Роћевац и 
насељено место Ђуринац, са 
седиштем у Роћевцу 

17. Матично подручје Купиновац, за 
насељено место Купиновац, са 
седиштем у Купиновцу 

18. Матично подручје Проштинац, за 
насељено место Проштинац, са 
седиштем у Проштинцу 

19. Матично подручје Бресје, за 
насељено место Бресје, са седиштем 
у Бресју 
 
3. Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престаје да важи члан 15. Одлуке о 
организацији Општинске управе општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 1/09). 
 
 4. Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“ а 
примењиваће се од дана почетка примене 
Закона о матичним књигама. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-56/09-I-11, Дана:24.12.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

На основу члана 7. и члана 36. 
Закона о превозу у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 46/95, 66/01, 
61/05, 91/05 и 62/06), члана 32. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 
Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац, на седници 
одржаној дана 24.12.2009. године, донела је  
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О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО-
ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о ауто-такси превозу на 
територији општине Свилајнац („Општински 
службени гласник“, број 3/06) члан 5. став 
1. тачка 5. мења се и гласи: 

„5.Да делатност обавља такси 
возилима која су уписана у такси дозволе“. 

Тачка 6. се брише. 
 

Члан 2. 
 
 После члана 6. додаје се члан 6а. 
који гласи: 

Члан 6а. 
 „Предузетник или правно лице које 

поседује више од једног такси возила за 
такси превоз, у обавези је да на предњим 
вратима возила истакне назив предузетника 
или правног лица. 

Предузетник који поседује само 
једно возило дужан је да на предњим 
вратима такси возила, поред назива 
предузетника, истакне и своје име и 
презиме. 

Предузетник или правно лице који 
је члан једног од удружења такси 
превозника, дужно је да на предњим 
вратима такси возила, истакне назив 
удружења и број возила под којим се исто 
води у удружењу.“ 

 
Члан 3. 

 
 После члана 7. додаје се члан 7а. 
који гласи: 
 

Члан 7а. 
 „Возилом којим се обавља ауто-

такси превоз путника не може се обављати 
линијски превоз путника.“ 

 
Члан 4. 

 
 У члану 12. став 3. додају се алинеје 
3 и 4 које гласе:  

 
 
 
 
 
 

-у улици Светог Саве на паркинг 
простору код „Градске апотеке“ (20 паркинг 
места за таксисте са обе стране улице у 
складу са постављеном вертикалном и 
хоризонталном сигнализацијом) 

 
-у улици Краља Петра I код Дома 

здравља (паркинг простор између тротоара 
и ограде Дома здравља у складу са 
постављеном вертикалном и хоризонталном 
сигнализацијом). 

 
Члан 5. 

 
 У члану 33. додаје се став 4. који 
гласи: 
 „Новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 100.000,00 динара, казниће се 
за прекршај физичко лице ако обавља такси 
превоз супротно члану 5. ове Одлуке.“ 
  

Члан 6. 
 
У члану 35. после тачке 9. додају се 

тачке 10. и 11. које гласе: 
10. ако поступа супротно члану 6а. 
11. ако поступа супротно члану 7а. 
 

Члан 7. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-12, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

На основу члана 35 став 10 и 46 
став 1 Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", број 72/2009), 
члана 9. Закона о стратешкој процени 
("Службени гласник РС", број 135/2004) и 
члана 41. Статута општине Свилајнац 
(''Службени гласник општине Свилајнац'', 
број 2/2008), по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за планове општине 
Свилајнац од 16.12.2009.године,  Скупштина 
општине Свилајнац, на седници одржаној 
дана 24.12.2009. године, донела је 
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О Д Л У К У  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ   

ЗА МОСТ НА ВЕЛИКОЈ МОРАВИ СА 
ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ И ВЕЛИКА ПЛАНА 

 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради  Плана  детаљне 
регулације за мост на Великој Морави са 
приступним саобраћајницама на територији 
општине Свилајнац и Велика Плана (у 
даљем тексту План). 
  

Истовремено се приступа и изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја 
наведеног Плана на животну средину (у 
даљем тексту: Извештај о стратешкој 
процени). 
 

Члан 2. 
 

 Циљ израде Плана је стварање 
планског основа за утврђивање дугорочне 
концепције организације, заштите и 
коришћења простора у којима се обезбеђује 
просторни развој и размештај 
инфраструктурних система у коридору; 
утврђивање услова и правила за њихову 
изградњу, реконструкцију и 
функционисање; рационално коришћење и 
очување природних ресурса; развој и 
функционисање активности, насеља, 
локалних инфраструктурних система и 
објекта на подручју коридора; просторна, 
саобраћајна, привредна и  други облици 
интеграције подручја са окружењем; 
заштита и унапређење животне средине, 
природних и непокретних културних 
добара; уређење простора на начелима 
одрживог развоја. изградње и уређења 
простора на површини захваћеној планом 
(намена и карактер простора, услови 
уређења, правила градње и др). 

Циљ израде Извештаја о стратешкој 
процени је сагледавање свих промена у 
просторно-функционалној организацији 
подручја које се планира Планом, које могу 
бити од утицаја на стање животне средине 
са проценом и мерама које су нужне како би 
се евентуални утицаји свели у граничне 
вредности. 

 
 
 

Члан 3. 
 

Подручје Плана обухвата делове 
територија општине Свилајнац и Велика 
Плана, а тачна граница планског подручја 
утврдиће се концептом Плана. 
 Укупна површина наведеног 
планског подручја износи око 300 ha. 

 
Члан 4. 

 
 План се ради у две фазе: Концепт 
плана и План.  

Концепт плана садржи графички део 
и текстуалнно образложење са потребним 
нумеричким показатељима, као и: 

1) предвиђено грађевинско 
подручје са предлогом 
одређивања површина јавне 
намене; 

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

3) планиране трасе, коридоре, 
регулацију површина јавне 
намене и мрежу јавне комуналне 
инфраструктуре.  

План детаљне регулације садржи 
нарочито: 

1) границу плана и обухват 
грађевинског подручја; 

2) поделу простора на посебне 
целине и зоне; 

3) намену земљишта; 
4) регулационе линије улица и 

јавних површина и грађевинске 
линије са елементима за 
обележавање на геодетској 
подлози; 

5) нивелационе коте улица и 
јавних површина (нивелациони 
план); 

6) трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу 
инфраструктуру; 

7) правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама; 

8) екеномску анализу и процену 
улагања из јавног сектора; 

9) локације за које је предвиђена 
израда урбанистичког пројекта;  

10)  разраду мреже инфраструктуре 
и техничке регулације водотока 
као и границе парцела јавних 
или комуналних површина са 
координатама,  
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11)  регулацију и нивелацију за 

трасе, коридоре и појасеве 
саобраћајница, мрежа 
инфраструктуре и техничке 
регулације водотока; и 

12)  графички део. 
План се израђује у аналогном и 

дигиталном облику. 
 

Члан 5. 
 

 Рок за израду нацрта Плана и 
Извештаја о стратешкој процени је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 
Члан 6. 

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

Члан 7. 
 

 Нацрт Плана и Извештај о 
стратешкој процени биће изложени на јавни 
увид у трајању од 30 дана у просторијама 
мале сале у згради општине Свилајнац, 
улица Светог Саве број 102.  
 

Члан 8. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-56/09-I-13, Дана:24.12.2009.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 Седларе, 
за увођење самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Седларе, на седници 
одржаној 24.12.2009.године, утврдила је   

 
 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СЕДЛАРЕ 
 

Члан 1. 
 
 Уводи се самодопринос у новцу за 
подручје Месне заједнице Седларе за 
период од 01.03.2010.године до закључно 
са 01.03.2015.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 
самосталне делатности, на које се плаћа 
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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 Седларе, 
према програму за увођење самодоприноса 
и то за следеће намене: 

- Насипање и сређивање пољских 
путева и депонија 

- Насипање и сређивање сеоских 
неасфалтираних путева 

- Асфалтирање улица у селу 
- Одржавање уличне расвете 
- Одржавање објеката МЗ Седларе 
- Уређивање јавних површина на 

територији МЗ Седларе 
- Плаћање стрелца за  противградну 

заштиту 
- Финансирање ФК“Млади Борац“  
- Реновирање кровне конструкције на 

Дому културе 
- Помоћ школи „Бранко Радичевић“ и 

здравственој амбуланти у Седлару 
 

Члан 7. 
 
 Очекивани укупни износ средстава 
прикупљен по овој Одлуци за наведени 
период износи ће 2.000.000,00 динара. 
 Вишак средстава остварен изнад 
износа предвиђен Одлуком о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
Седларе биће враћен грађанима Месне 
заједнице Седларе, пропорционално 
извршеним уплатама по основу задужења. 
 

Члан 8. 
 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем 
на територији Месне заједнице Седларе. 
 Обвезници плаћања самодоприноса 
су и лица која немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Седларе 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 Седларе 
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  
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• 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 Седларе. 
 

Члан 18. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“ а 
примењиваће се од 01.03.2010.године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-14, Дана:24.12.2009.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 24.12.2009. 
године, донела је 
 
 

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

СЕДЛАРЕ 
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О 
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

 
Члан 1. 

 
 Поводом иницијативе Месне 
заједнице Седларе, за увођење 
самодоприноса за територију Месне 
заједнице Седларе за период од 01. 
03.2010.године до закључно са 
01.03.2015.године, расписује се референдум 
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Седларе, 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 самодопринос, 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 Седларе одржаће се дана 24. 01. 
2010. године (НЕДЕЉА) у времену од 7,00 
до 20,00 часова. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
  

 Образује се Комисија за спровођење 
референдума за изјашњавање о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Седларе, за 
период од 01.03.2010.године до закључно 
са 01.03.2015.године, а који ће се одржати 
дана 24. 01. 2010.године у времену од 7,00 
до 20,00 часова у саставу:  
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1. Милошевић Бобан, председник 

Комисије 
2. Ђорђевић Предраг, заменик 

председника  
3. Јевтић Зоран, члан Комисије 
4. Алексић Славиша, заменик члана 
5. Стевановић Предраг, члан  
6. Василијевић Борис, заменик члана 
7. Милић Дарко, члан 
8. Јовановић Владан, заменик члана 
 

Члан 6. 
 
 Гласање на референдуму ће се 
обавити на једном гласачком месту и то у 
згради Месне заједнице Седларе (мала 
сала). 
 

Члан 7. 
 
 Комисија из члана 5. ове Одлуке, 
утврдиће резултате гласања, сачинити 
записник о резултатима гласања и један 
примерак записника доставити Скупштини 
општине Свилајнац а други примерак 
Месној заједници Седларе. 
  

Члан 8. 
 

 Трошкове референдума ће сносити 
Месна заједница Седларе. 
 

Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-15, Дана:24.12.2009.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

На основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94), члана 3. став 1. Одлуке о 
поступку и начину именовања директора 
јавних установа Ресавске библиотеке у 
Свилајнцу и Центра за културу у Свилајнцу 
(„Општински службени гласник“, број 16/01 
и 5/07) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина општине 

Свилајнац на седници одржаној дана 24.12. 
2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
РАЗРЕШАВА СЕ функције директора 

Ресавске библиотеке из Свилајнца Оливера 
Мијаиловић, библиотекар из Свилајнца, 
због истека мандата на који је именована. 

 
Ово решење ступа на снагу 

29.12.2009.године. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Решењем Скупштине општине 

Свилајнац број 06-51/05-04-11 од 
29.12.2005. године, за директора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца именована је 
Оливера Мијаиловић, библиотекар из 
Свилајнца. 

 
У тачки II наведеног решења је 

утврђено, да мандат директора траје 4. 
године. 
 

С обзиром да мандат директора 
наведене установе истиче 
29.12.2009.године, то је Скупштина општине 
Свилајнац донела решење као у 
диспозитиву. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-16, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
На основу члана 18. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94), члана 4. Одлуке о поступку 
и начину именовања директора јавних 
установа Ресавске библиотеке у Свилајнцу и 
Центра за културу у Свилајнцу („Општински 
службени гласник“, број 16/01 и 5/07) и 
члана 41. Статута општине Свилајнац  
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаној дана 24.12.009. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
За вршиоца дужности директора 

Ресавске библиотеке из Свилајнца именује 
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се Оливера Мијаиловић, библиотекар из 
Свилајнца. 

II 
 
Мандат  в. д. директора траје до 

именовања директора Ресавске библиотеке 
а најдуже 6 месеци од дана доношења овог 
решења. 

 
 

III 
 
Ово решење ступа на снагу 

30.12.2009.године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 18. Закона о јавним службама 

прописано је да директора установе именује 
и разрешава оснивач. 

Именовање директора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца уређено је 
Одлуком о поступку и начину именовања 
директора јавних установа Ресавске 
библиотеке у Свилајнца и Центра за културу 
у Свилајнцу („Општински службени 
гласник“, број 42/91 и 71/94). 

Чланом 4. цитиране Одлуке 
прописано је, да ако директор није могао 
бити благовремено изабран, оснивач може 
именовати вршиоца дужности директора, 
без расписивања конкурса на период  до 
једне године. 

Имајући у виду напред наведено 
Скупштина општине Свилајнац је донела 
решење као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-56/09-I-17, Дана:24.12.2009. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 На основу члана 3.и 7.Одлуке о 
утврђивању друштвених признања општине 
Свилајнац („Општински сл.гл.“, број 9/05), 
Скупштина општине Свилајнац, на предлог 
Комисије за друштвена признања, на 
седници одржаној 24.12.2009. године, 
донела је 
 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНОГ ПРИЗНАЊА 
I 

 
 ДОДЕЉУЈЕ СЕ друштвено признање 
СВЕТОСАВСКА ЗАХВАЛНИЦА и то: 
 

1. Архијерејском намесништву 
Ресавском 

2. Ресавској библиотеци из Свилајнца 
3. Марији Јовановић, педагогу 

Пољопривредно-ветеринарске 
школе са домом ученика „Свилајнац“ 
у Свилајнцу 

4. Гордани Вељковић, наставнику 
социологије Средње школе 
„Свилајнац“ у Свилајнцу 

5. Драгани Несторовић, наставнику 
биологије ОШ“Јован Јовановић Змај“ 
у Свилајнцу 

6. Милораду Миловановићу, 
наставнику географије ОШ“Јован 
Јовановић Змај“ у Свилајнцу 

7. Катарини Радевић, васпитачици 
Дечјег вртића „Дечја радост“ у 
Свилајнцу 

8. Снежани Љушић, студенту 
факултета Политичких наука у 
Београду 

9. Дајани Вељковић, ученици седмог 
разреда ОШ“Вожд Карађорђе“ у 
Кушиљеву 

10. Јелени Никодијевић, ученици осмог 
разреда ОШ“Стеван Синђелић“ у 
Војски 

11. Марији Живојиновић, ђаку 
генерације школске 2008/2009 
године у ОШ“Бранко Радичевић“ у 
Седлару 

 
II 

 
 Друштвено признање из тачке I ове 
Одлуке награђенима ће бити уручено 
поводом обележавања дана Светог Саве. 
 

III 
 
 Ова одлука ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Свилајнац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-18, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

На основу члана 69. и 69в. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана („Службени 
гласник РС“, број 36/91...101/05), члана 16. 
и 20. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС“, број 42/91) и члана 41. тачка 
10. Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној дана 24.12.2009. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор 

Центра за социјални рад у Свилајнцу у 
саставу: 

 
1. Сретеновић Љиљана, 

председник 
2. Несторовић Драгана, члан 
3. Петровић Љиљана, члан 
4. Панић Векомирка, члан 
5. Петровић Живадинка, члан 

 
II 

Управни одбор из тачке I овог 
решења се разрешава због истека мандата 
на који је именован. 

 
III 

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 20. Закона о јавним 

службама, прописано је да Управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 69в. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана прописано је да 
Управни одбор Центра за социјални рад 
чине представници оснивача и запослених у 
тој установи и да се председник и чланови 
Управног одбора именују на период од 4 
године. 

Како је мандат Управном одбору 
Центра за социјални рад у Свилајнцу 
истекао, то је Скупштина општине 
Свилајнац донела решење као у 
диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-56/09-I-20, Дана:24.12.2009.године 
 

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

 
*-*-*-*-*-* 

 
На основу члана 20. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94), члана 69в. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана („Службени 
гласник РС“, број 36/91...101/05) и члана 41. 
тачка 10. Статута општине Свилајнац 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаноj дана 24.12. 2009. 
године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра 

за социјални рад у Свилајнцу у следећем 
саставу: 

1. Душица Минић, правник из 
Свилајнца, за председника 

2. Споменка Јовић, матурант 
гимназије из Луковице, за члана 

3. Александар Сретеновић, радник 
ПТТ Србија из Свилајнца, за 
члана 

4. Векомирка Панић, социјални 
радник из Свилајнца, радник 
установе, за члана 

5. Живадинка Петровић, социјални 
радник из Свилајнца, радник 
установе, за члана 

 
II 

 
Мандат Управног одбора траје 4 

године. 
 

III 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 20. Закона о јавним 

службама, прописано је да Управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 69в. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана прописано је да 
Управни одбор Центра за социјални рад 
чине представници оснивача и запослених у 
тој установи и да се председник и чланови 
Управног одбора именују на период од 4 
године. 
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Центар за социјални рад у 

Свилајнцу је предложио да се испред 
наведене установе у Управни одбор именују 
радници Центра и то Панић Векомирка и 
Петровић Живадинка, обе из Свилајнца. 

Имајући у виду напред наведено 
Скупштина општине Свилајнац је донела 
решење као у диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-56/09-I-21, Дана:24.12.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 

 
*-*-*-*-*-* 

 
На основу члана 22. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94), члана 69г. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана („Службени 
гласник РС“, број 36/91...101/05) и члана 41. 
тачка 10. Статута општине Свилајнац 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаној дана 24.12.2009. 
године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор 
Центра за социјални рад у Свилајнцу у 
следећем саставу: 

 
1. Душица Стојановић, председник 
2. Јасмина Томић, члан 
3. Сребреница Светозаревић, члан 

 
II 

Надзорни одбор из тачке I овог 
решења се разрешава због истека мандата 
на који је именован. 

 
III 

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 22. Закона о јавним 

службама, прописано је да Надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

 
 

 
Чланом 69г. Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана прописано је да 
Надзорни одбор Центра за социјални рад 
чине представници оснивача и запослених у 
тој установи и да се председник и чланови 
Надзорног одбора именују на период од 4 
године. 

Како је мандат Надзорном одбору 
Центра за социјални рад у Свилајнцу 
истекао, то је Скупштина општине 
Свилајнац донела решење као у 
диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-56/09-I-22, Дана:24.12.2009.године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

На основу члана 22. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94), члана 69г. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана („Службени 
гласник РС“, број 36/91...101/05) и члана 41. 
тачка 10. Статута општине Свилајнац 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, 
број 2/08), Скупштина општине Свилајнац 
на седници одржаној дана 24.12.2009. 
године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра 

за социјални рад у Свилајнцу у следећем 
саставу: 

1. Миле Вујчић, дипломирани 
економиста из Купиновца, за 
председника 

2. Валерија Вулић, дипломирани 
хемичар из Свилајнца, за члана 

3. Сребреница Светозаревић, 
социјални радник из Свилајнца, 
испред установе, за члана 

 
II 
 

Мандат Надзорног одбора траје 4 
године. 

III 
 

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 22. Закона о јавним 

службама, прописано је да Надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 69г. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана прописано је да 
Надзорни одбор Центра за социјални рад 
чине представници оснивача и запослених у 
тој установи и да се председник и чланови 
Надзорног одбора именују на период од 4 
године. 

Центар за социјални рад у 
Свилајнцу је предложио да се испред 

наведене установе у Надзорни одбор 
именује радник Центра и то Сребреница 
Светозаревић из Свилајнца. 

Имајући у виду напред наведено 
Скупштина општине Свилајнац је донела 
решење као у диспозитиву. 
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10. Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине 
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