СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 26. Март Година 2010. – Број 22
На основу члана 32. став. 1.
тачка
2.
Закона
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007), члана 76. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник“
број 54/2009) и члана 41. Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“ број
2/08), а на предлог Општинског већа
Општине Свилајнац, Скупштина
општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 26.03.2010. године
донела је:

ОДЛУКУ
О ПЕРИОДИЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О
ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУ АР-ДЕЦЕМБАР
2009 ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и
приливи као и извршени текући
расходи, издаци и одливи у
периодичном извештају о извршењу
буџета
општине
Свилајнац
у
периоду
јануар-децембар 2009.
години износе:

1. Укупно остварени приходи,
примања, приливи и пренета средства ......................................364.953
хиљ.динара.
2. Укупно извршени текући
расходи, издаци и одливи средстава
...........................................363.379 хиљ.динара.
3. Разлика укупних примања
и издатака (1-2) (Салдо жиро рачуна).......................................... 1.574
хиљ.динара.
У чему је структура и врста
прихода и примања и расхода
следећа:
1.Пренета
неутрошена
средства на жиро рачуну

извршења буџета из ранијих
година 4.558 хиљ.дин. + 2.
Остварени приходи, примања
и приливи у току 2009.године
360.395 хиљ.дин. и минус 3.
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Члан 2.

Остварени расходи, издаци и
одливи у току 2009.године
363.379 хиљ.динара, што чини
укупну
разлику
вишка
прихода, примања и пренетих
средстава затечених на жиро
рачуну буџета са стањем на
дан
31.12.2009.године,
у
износу од 1.574 хиљ.дин.

У Билансу прихода и расхода
у периоду од 1. јануара до
31.децембра 2009. године (Образац
бр.2 Завршног рачуна), утврђени су
у следећим износима:

од
продаје
1.
Укупно
остварени
приходи
и
примања
нефин.имовине....352.862 хиљ.динара
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефин, имовине
.......350.208 хиљ.динара
3. Буџетски суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2)...................................................
2.654 хиљ.динара
4. Корекција суфицита за прим.од кредита, амортиз.и приватизације
и дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих год......
10.517 хиљ.динара
5. Корекција за утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима......
13.171 хиљ.динара
6. Укупан вишак прихода – суфицит (р.бр.3+р-бр.4-р.бр.5).............. =
0
хиљ.динара.

Укупни буџетски резултат утврђен је:
Опис

Економска
Буџетска Додатна Укупна
класификација средства средства средства
1
2
3
4
5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II +III)
3+7+8+9
364.953
364.953
II УКУПНА ПРИМАЊА
7+8+9
360.395
360.395
(1+2+3)
1. Текући приходи
7
352.862
352.862
од којих су 1.1 –примљене
7411
1.113
1.113

камате
2. Примања од продаје
нефин.имовине
3. Прим.од задуживања и
пр.неф.имов
3.1.Прим.од
прод.финанс.имовине

III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ
4. Текући расходи
од чега отплата
4.1.изд.за камату

8

-

-

9

7.533

7.533

4.558
363.379
340.031
3.245

4.558
363.379
340.031
3.245

92
3
4+5+6
4
44
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5. Издаци за нефинансијску
имовину
6. Изд.за отпл.главн.и
наб.неф.имов.
6.1. Набавка финансијске
имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)(4+5)
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ
приходи и
расходи умањени за прим.и
дате камате
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТ.
(VI + (3.1 -6.1))

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

5

10.177

10.177

6

13.171

13.171

62

-

-

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

1.574
2 654

1.574
2 654

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

4.786

4.786

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

2 654

2 654

Буџетски суфицит (VI) у
износу од 2.654 хиљ.динара, при
утврђивању укупног финансијског
резултата пословања у обрасцу 2.
Биланс прихода и расхода коригован
је за део прихода и средстава
кредита,
амортизације,
део
нераспорерђеног вишка прихода и
примања из ранијих година и
приватизације
коришћен
за
финансирање расхода и капиталних
издатака у току пословне године, и
утврђен
укупан
финaнсијски
резултат - суфицит у износу од 0
хиљ.динара.

Члан 3.
У Извештају о капитaлним
издацима и финансирању периоду
од 01.01. до 31.12.2009.године
(Образац бр.3 Завршног рачуна),
утврђени
су
укупни
извори
финансирања у износу од
7.533
хиљ.динара и укупни издаци у
износу од 23.348 хиљ.динара што за
резултат даје мањак примања од
нефинансијске имовине – дефицит у
износу од: 15.815 хиљ.динара.
У скраћеном изводу из
обрасца
5.
Завршног
рачуна
структура примања нефинансијске
имовине и издатака за набавку
нефинансијске имовине је следећа:

-Примања од прод.осн.сред./Кл.8/
=
-Издаци за набавку
осн.сред./Кл.5/ = 10.177
-Примања од задуживања /к-то 91/ = 7.500 -Издаци за отпл.главнице /К-то
61/ = 13.171
-Примања од приватизације/к-то 92/ =
33
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Укупно прим.од прод.неф.имов./8+9/= 7.533 Укупно издаци за неф.имов./5+6/
= 23.348
==================================
==================================
На основу наведеног у подбилансу
утврђује се дефицит – мањак
капиталних примања и издатака
примања у односу на капиталне
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издатке у
хиљ.динара.

износу

од
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15.815

Члан 4.
У Извештају о извршењу буџета у
периоду 01.01. до 31.12.2009.године
(Образац бр.5 Завршног рачуна),
утврђена је укупна разлика –
дефицит
у
износу
од
2.984
хиљ.динара,
између
укупних
прихода и примања од 360.395
хиљ.динара и укупно извршених

расхода и издатака у износу од
363.379 хиљ.динара и то по нивоима
и
изворима финансирања
из:
Републике, буџета општине, ООСО,
донација и осталих сопствених
извора.
У скраћеном изводу из извештаја
утврђена су од укупних износа из
става 1. овог члана стања и разлике
прихода и расхода по изворима на
следећи начин:

-Из Републике: Примања=105.864 х.дин. Расходи =105.864 х.дин. Вишак прим.
- х.дин.
-Из буџ.општ.: Примања=253.299 х.дин. Расходи =256.283 х.дин. Мањак прим. 2.984 х.дин.
-Од ООСО : Примања= 1.232 х.дин. Расходи = 1.232 х.дин. Вишак прим. +
- х.дин.
-Из донација: Примања=
- х.дин. Расходи =
- х.дин. Вишак прим. +
- х.дин.
-Из остал.изв.: Примања=
- х.дин. Расходи =
- х.дин. Вишак прим.+
- х.дин.
ПОСЕБАН ДЕО:
Члан 5.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања извршења
буџета према економској класификацији износе укупно:
- на нивоу буџета: План износи 549.660 хиљ.дин. Остварење 360.395 хиљ.дин.
65,57%
1.Приходи класе 7:
План = 526.533 х.дин. Остварење = 352.862 х.дин.
или 67,02%
2.Приходи класе 8:
План = 23.000 х.дин. Остварење =
- х.дин.
или
-%
3.Приходи класе 9:
План =
127 х.дин. Остварење = 7.533 х.дин.
или 5931,50%
Упоредне Табеле плана и остварења прихода и примања по економској
класификацији и структури на 6 цифара /аналитички/, приложени су уз ову
Одлуку и чине њен саставни део.
Члан 6.
Укупно планирани и остварени расходи и издаци извршења буџета
према економској класификацији износе укупно:
- на нивоу Општине: План износи 556.660 хиљ.динара. Извршење 363.379
хиљ.дин. или 65,28% од чега:
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1. Расходи класе 4:
или 66,27 %
1. Расходи класе 5:
или 52,12 %
1. Расходи класе 6:
или 54,88 %
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План

= 513.133 х.дин.

Извршење

План

=

19.527 х.дин.

Извршење =

10.177 х.дин.

План

=

24.000 х.дин.

Извршење =

13.171 х.дин.

Упоредне Табеле плана и
извршења расхода и издатака по
економској класификацији на 3
цифре
/аналитички/,
и
по
корисницима приложени су уз ову
Одлуку и чини њен саставни део.

= 340.031 х.дин.

Из Табела прихода и расхода,
за период 01. јануара до 31.
децембра 2009. годину утврђено је
да је план прихода и примања и
расхода и издатака из Одлуке о
буџету остварен на следећи начин:

-План буџетских прихода и прим.=549.660 хиљ.дин.Остварење=360.395
хиљ.дин. или 65,57%
-Утврђивање рез.послов.(к-то 321)
7.000 хиљ.дин.Остварење=
хиљ.дин. или - %
Укупно план буџетских прихода 556.660 хиљ.дин. Остварење 360.395
хиљ.дин. или 64,74%
-План
буџетских
расхода
издат.=556.660
хиљ.дин.Остварење=363.379
хиљ.дин. или 65,28%

и

а разлика између укупно остварених
прихода и примања за период 01.01.
до 31.12.2009. године у износу од
360.395 хиљ.дин. и извршених
расхода и издатака у износу од
363.379
хиљ.дин.
представља
мањак прихода и примања у текућој
години
у
износу
од
2.984
хиљ.динара и са нераспоређеним
вишком прихода и примања из
ранијих година у износу од 4.558
хиљ.дин. чини стање затечено на
жиро рачуну извршења буџета на
дан 31.12.2009. год. и исказано у
билансу
стања
износи
1.574
хиљ.динара и преноси се за
коришћење у наредној години.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Периодични
извештај
о
извршењу
буџета
општине
Свилајнац садржи:
1. Упоредне Табеле плана и
остварења
прихода
и
примања за период 01.01
до 31.12.2009. године,
2. Упоредне Табеле плана и
извршења
расхода
и
издатака за период 01.01.
до 31.12.2009. године,
3. Објашњење
великих
одступања између плана и
извршења за пер. 01.01. до
31.12.2009. године,
(Извештаји се прилажу уз ову
Одлуку и чине њен саставни
део).
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Члан 8.
Ова Одлука објавиће се у
Службеном
гласнику
општине
Свилајнац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-1,
Дана:26.03.2010.године

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

Конто
1
711000
711110
711120
711140
711180
711190
712000
712110
713000
713120
713310
713420
713610

БУЏЕТ ЗА 2009.
ГОДИНУ

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА
БУЏЕТА ПО СТРУКТУРИ
Буџет остварење за
пер.01.01.-31.12. 2009.
годину

НА ДАН

31.12.2009.год.

Струк.п
лана у
%
4

Остварење
01.01.-31.12.
5

Врста прихода
2

Порез на зараде
Порез на приходе од
самост.дел.
Порез на приходе од
имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе
Укупно 711000
Порез на фонд зарада
Укупно 712000
Порез на имовину
Порез на наслеђе и
поклон
Порез на капиталне
трансакције
Порез на акције на име и
уделе
Укупно 713000

План за
2009.год.
3

%
Оств.
(5/3)
6

остатак за
остварење
7

72.000.000,00

13,10

67.227.574,61

93,37

4.772.425,39

14.200.000,00

2,58

11.450.802,25

80,64

2.749.197,75

10.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
108.200.000,00

1,82
0,36
1,82
19,68

7.557.203,67
129.310,69
5.418.288,73
91.783.179,95

75,57
6,47
54,18
84,83

2.442.796,33
1.870.689,31
4.581.711,27
16.416.820,05

500.000,00
500.000,00

0,09
0,09

72.388,31
72.388,31

14,48
14,48

427.611,69
427.611,69

40.000.000,00

7,28

43.647.888,38

109,12

-3.647.888,38

5.500.000,00

1,00

4.679.707,18

85,09

820.292,82

30.000.000,00

5,46

14.129.169,91

47,10

15.870.830,09

200.000,00
75.700.000,00

0,04
13,77

200,00
62.456.965,47

0,10
82,51

199.800,00
13.243.034,53

1.000.000,00

0,18

0,00

0,00

1.000.000,00

100.000,00
18.000.000,00

0,02
3,27

29.814,30
14.832.917,47

29,81
82,41

70.185,70
3.167.082,53

714000
714430
714440
714510

Комун.такса на
кориш.реклам.паноа
Средства за
противпожарну заштиту
Порези, таксе и накнаде
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714540
714550
714560

за мот.возила
Накнаде за коришћење
добара од општег
интереса
Концесионе накнаде и
боравишне таксе
Општинске и градске
накнаде
Укупно 714000
Комунална такса на
фирму
Укупно 716000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

6.000.000,00

1,09

2.622.118,34

43,70

3.377.881,66

500.000,00

0,09

284.000,00

56,80

216.000,00

5.000.000,00
30.600.000,00

0,91
5,57

4.500.660,02
22.269.510,13

90,01
72,78

499.339,98
8.330.489,87

29.000.000,00
29.000.000,00

5,28
5,28

24.560.168,35
24.560.168,35

84,69
84,69

4.439.831,65
4.439.831,65

162.273.000,00

29,52

99.491.813,00

61,31

62.781.187,00

50.000.000,00
212.273.000,00

9,10
38,62

6.081.086,40
105.572.899,40

12,16
49,73

43.918.913,60
106.700.100,60

1.410.000,00

0,26

1.112.638,27

78,91

297.361,73

400.000,00

0,07

91.418,00

0,00

308.582,00

12.000.000,00
13.810.000,00

2,18
2,51

7.520.308,17
8.724.364,44

62,67
63,17

4.479.691,83
5.085.635,56

8.100.000,00

1,47

6.854.860,81

84,63

1.245.139,19

35.000.000,00

6,37

20.361.091,19

58,17

14.638.908,81

6.500.000,00
49.600.000,00

1,18
9,02

6.311.697,87
33.527.649,87

97,10
67,60

188.302,13
16.072.350,13

128.550,00

0,00

-128.550,00

716000
716110
733000
733150
733250

Текући трансфери од
др.нивоа власти у корист
нивоа општине
Капитални трансфери од
др.нивоа власти у корист
нивоа општине
Укупно 733000

741000
741150
741520
741530

Камата на КРТ укључ.у
депозит банака
Накн.за коришћење
шумс.и пољоп.зем.
Накн.за кор.простора и
грађ.земљишта
Укупно 741000

742000
742150
742250
742350

Прих.од прод.добара у
услуга или закупа
Таксе у корист нивоа
општина
Прих.опш.органа од
споредне продаје добара
и услуга
Укупно 742000

743000
743320
743350
745000
745150

Прих.од новч.казни за
прекрш, у корист нивоа
општине
Прих.од новч.казни за
прекрш, у корист нивоа
општине
Укупно 743000

1.500.000,00
1.500.000,00

0,27
0,27

158.988,62
287.538,62

10,60
19,17

1.341.011,38
1.212.461,38

Мешовити и неодређени
приходи у корист нивоа
општине
Укупно 745000

2.900.000,00
2.900.000,00

0,53
0,53

2.063.345,72
2.063.345,72

71,15
71,15

836.654,28
836.654,28

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
Укупно 771000

1.800.000,00
1.800.000,00

0,33
0,33

1.522.818,00
1.522.818,00

84,60
84,60

277.182,00
277.182,00

150.000,00
150.000,00

0,03
0,03

21.802,87
21.802,87

14,54
14,54

128.197,13
128.197,13

0,00

771000
771111
772000
772114
812000

Меморандумске ставке
за рефунд.расх.из
претходне године
Укупно 772000
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812150

Примања од
прод.покрет.ствари у
корист нивоа општине
Укупно 812000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

500.000,00
500.000,00

0,09
0,09

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

Прим.од продаје осталих
осн.сред.у корист нивоа
општине
Укупно 813000

23.000.000,00
23.000.000,00

4,18
4,18

0,00
0,00

0,00
0,00

23.000.000,00
23.000.000,00

Примања од задуживања
код осталих поверилаца
у земљи
Укупно 911000

0,00
0,00

0,00
0,00

7.500.000,00
7.500.000,00

0,00
0,00

-7.500.000,00
-7.500.000,00

127.000,00
127.000,00

0,02
0,02

32.438,82
32.438,82

25,54
25,54

94.561,18
94.561,18

549.660.000,00

100,00

360.395.069,95

65,57

189.264.930,05

0,00

0,00

7.000.000,00

360.395.069,95

64,74

196.264.930,05

813000
813150
911000
911551
921000
921950

321000

Прим.од прод.домаћих
акција и осталог капитала
Укупно 921000
УКУПНО ПРИХОДИ
(динара)
Утврђивање резултата
пословања
УКУПНО БУЏЕТ
2008.ГОД.

7.000.000,00
556.660.000,00

301

100,00

БУЏЕТ ЗА 2009. ГОДИНУ

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ Р АСХОДАБУЏЕТА - ПО
КОРИСНИЦИМА
Буџет и извршење за 2009.
годину
По
зициј
а
1

1
2
3

4
5

6

Kонто;

Oпис позиције

План за 2009
годину
4

ОПШТИНА
СВИЛАЈНАЦ

на дан 31.12.2009.год.

Структ.у
плану у
%
5

Извршење

%
изврш.

Остатак за

6

(6/4)
7

извршење
8

2
3
1 СО И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА
ТЕРЕТ ПОСЛОД.
417000 ОДБОРНИЧКИ
ДОДАТАК

12.316.171,00

2,21

11.292.995,41

91,69

1.023.175,59

2.204.594,00

0,40

2.022.602,00

91,74

181.992,00

1.900.000,00

0,34

445.556,00

23,45

1.454.444,00

Укупно раздео (позиције 1 - 3)

16.420.765,00

2,95

13.761.153,41

83,80

2.659.611,59

2 ЈАВНО
ПР АВОБР АНИЛАШТВО
411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА
ТЕРЕТ ПОСЛОД.

742.821,00

0,13

696.130,84

93,71

46.690,16

132.853,00

0,02

124.604,00

93,79

8.249,00

Укупно раздео (позиције 4 - 5)

875.674,00

0,16

820.734,84

93,73

54.939,16

46.726.959,00

8,39

43.236.564,60

92,53

3.490.394,40

3 ОПШТИНСКА УПРАВА
411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ

9 Број 22 – Свилајнац 26. март 2010

10

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА
ТЕРЕТ ПОСЛОД.
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
416000 ЈУБИЛАРНЕ И ДРУГЕ
НАГРАДЕ
413000 НАКНАДЕ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

11

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

12

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

13

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
425000 ТЕКУЋЕ ПОПР.И
ОДРЖ.ОБЈЕК.И ОПРЕМЕ
426000 МАТЕРИЈАЛ
472000 СТИПЕНДИЈЕ И
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
СУДСКА РЕШЕЊА
482000 ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ

7
8
9

14
15
16
17
18
19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

8.691.825,00

1,56

7.981.007,00

91,82

710.818,00

5.600.000,00

1,01

4.872.079,32

87,00

727.920,68

2.500.000,00

0,45

1.821.226,67

72,85

678.773,33

250.000,00

0,04

125.989,60

50,40

124.010,40

11.000.000,00

1,98

8.459.635,75

76,91

2.540.364,25

4.250.000,00

0,76

3.906.744,00

91,92

343.256,00

13.730.000,00

2,47

12.516.334,78

91,16

1.213.665,22

12.800.000,00

2,30

6.818.184,64

53,27

5.981.815,36

6.300.000,00

1,13

6.027.881,58

95,68

272.118,42

9.674.000,00

1,74

9.489.712,14

98,10

184.287,86

1.668.000,00

0,30

1.041.746,40

62,45

626.253,60

10.000.000,00

1,80

5.043.039,32

50,43

4.956.960,68

1.000.000,00

0,18

357.320,37

35,73

642.679,63

5.000.000,00

0,90

2.014.900,49

40,30

2.985.099,51

500.000,00

0,09

190.044,00

38,01

309.956,00

700.000,00

0,13

0,00

0,00

700.000,00

8.000.000,00

1,44

4.623.390,94

57,79

3.376.609,06

5.400.000,00

0,97

3.245.192,12

60,10

2.154.807,88

24.000.000,00

4,31

54,88

10.829.000,00

177.790.784,00

31,94

13.171.000,00
134.941.993,7
2

75,90

42.848.790,28

42.117.032,00

7,57

37.729.034,81

89,58

4.387.997,19

7.638.362,00

1,37

6.774.262,02

88,69

864.099,98

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
425000 TEKУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛ.И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАС.

4.747.282,00

0,85

2.438.130,04

51,36

2.309.151,96

600.000,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.000,00

0,20

911.349,00

82,62

191.651,00

67

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

1.300.000,00

0,23

603.024,82

46,39

696.975,18

26

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА

2.100.000,00

0,38

1.905.002,42

90,71

194.997,58

85

426000 МАТЕРИЈАЛ
511000 ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВ.ОБЈЕКТИ
Укупно раздео (поз.22-26, 6768, 84-87)

167.678,00

0,03

183.417,44

109,39

-15.739,44

1.700.000,00

0,31

1.150.405,40

67,67

549.594,60

61.473.354,00

11,04

51.694.625,95

84,09

9.778.728,05

-248.985,19

20
21
38
39
74
75

22
23
24
25
68
84

87

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
515000 НАБАВКА ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТ.
463000 ТРАНСФЕР РЕГИОН
АГЕНЦ.ЗА РАЗВОЈ
541000 ПРИБАВЉАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ
КАМА ТА
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
ПО КРЕДИТИМА
Укупно раздео (поз.6-21,38-39
и 74-75)
4. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
(ВРТИЋ)
411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА
ТЕРЕТ ПОСЛОД.

7.381.875,00

1,33

7.630.860,19

103,37

28

5. КУЛТУР А
411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПР.НА
ТЕРЕТ ПОСЛОД.

1.323.228,00

0,24

1.366.239,00

103,25

-43.011,00

29

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.560.000,00

0,28

989.284,37

63,42

570.715,63

27
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30

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.090.000,00

0,20

349.502,00

32,06

740.498,00

31

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
425000 ТЕКУЋЕ ПОПР.И
ОДРЖ.ОБЈЕК.И ОПРЕМЕ

2.110.000,00

0,38

876.205,32

41,53

1.233.794,68

10.950.000,00

1,97

3.754.871,88

34,29

7.195.128,12

32
33
34
35
36
37
40

44

450.000,00

0,08

94.493,32

21,00

355.506,68

426000 МАТЕРИЈАЛ
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

360.000,00

0,06

115.931,00

32,20

244.069,00

70.000,00

0,01

0,00

0,00

70.000,00

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ И КАЗНЕ

337.000,00

0,06

47.340,00

14,05

289.660,00

1.890.000,00

0,34

246.624,88

13,05

1.643.375,12

60.000,00

100,00

0,00

60.000,00

Укупно раздео (поз.27- 37 и 40)

27.582.103,00

4,95

15.531.351,96

56,31

12.050.751,04

6. ОСНОВНО БР АЗОВАЊЕ
463000 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

63.700.236,00

11,44

25.504.971,81

40,04

38.195.264,19

Укупно раздео (поз.44)

63.700.236,00

11,44

25.504.971,81

40,04

38.195.264,19

463000 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

25.737.652,00

4,62

5.742.878,90

22,31

19.994.773,10

Укупно раздео (поз.45)

25.737.652,00

4,62

5.742.878,90

22,31

19.994.773,10

8. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
463000 ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД

6.679.000,00

1,20

5.542.510,31

82,98

1.136.489,69

Укупно раздео (поз. 46)

6.679.000,00

1,20

5.542.510,31

82,98

1.136.489,69

89.262.337,00

16,04

74.760.129,93

83,75

14.502.207,07

44.000.000,00

7,90

15.781.005,46

35,87

28.218.994,54

100.000,00

0,02

0,00

0,00

100.000,00

2.000.000,00

0,36

0,00

0,00

2.000.000,00

5.000.000,00

0,90

503.406,80

10,07

4.496.593,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,02

0,00

0,00

100.000,00

5.000.000,00

0,90

163.000,00

3,26

4.837.000,00

145.462.337,00

26,13

91.207.542,19

62,70

54.254.794,81

14.000.000,00

2,52

13.646.983,23

97,48

353.016,77

1.980.000,00

0,36

672.216,58

33,95

1.307.783,42

1.300.000,00

0,23

334.000,00

25,69

966.000,00

1.200.000,00

0,22

0,00

0,00

1.200.000,00

7. СРЕДЊЕ ОБР АЗОВАЊЕ
45

46

47
48
49
50
51
52
71
72

54
55
56
57

9. БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ
463000 ФОНД ЗА
УРЕЂ.ГРАЂЕВ.ЗЕМЉИШТА
463000 ФОНД ЗА ЕКОЛОГОЈУ
463000 ФОНД
ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
463000 ФОНД ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ
463000 ЗДРАВСТВО - ДОМ
ЗДРАВЉА
463000 ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
463000 ФОНД ЗА
СОЛИД.СТАМБ.ИЗГРАДЊУ
463000 МЕСНИ
САМОДОПРИНОС
Укупно раздео (поз.47-52 и 7172)
10. ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗ.
481000 ДОТАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА СПОРТА
481000 ДОТАЦИЈА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
481000 ДОТАЦИЈЕ
УДРУЖЕЊИМА ОБОЛЕЛИХ
481000 ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

11 Број 22 – Свилајнац 26. март 2010

58
59
60
61
62
63

481000 СТАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА
481000
ДОТ.ВЕТЕР.ИНСТИТУТУ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

120.000,00

0,02

0,00

481000 ДОТАЦИЈЕ СУБНОРУ
481000 ДОТАЦИЈЕ ЦРВЕНОМ
КРСТУ
481000 ДОТЦИЈЕ ЗА
ЗАШТ.СПОМЕНИКА
481000 ФИНАНСИРАЊЕ
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Укупно раздео (поз.54 - 63)

77.764,00

64,80

42.236,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,05

323.162,87

107,72

-23.162,87

5.879.935,00

1,06

3.204.957,13

54,51

2.674.977,87

350.000,00

0,06

0,00

0,00

350.000,00

526.160,00

0,09

372.576,15

70,81

153.583,85

25.656.095,00

4,61

18.631.659,96

72,62

7.024.435,04

11. БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
64

СТАЛНА РЕЗЕРВА

3.000.000,00

0,54

0,00

0,00

3.000.000,00

65

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

2.282.000,00

0,41

0,00

0,00

2.282.000,00

Укупно раздео (поз. 64-65)

5.282.000,00

0,95

0,00

0,00

5.282.000,00

556.660.000,00

100,00

363.379.423,0
5

65,28

193.280.576,9
5

УКУПНИ Р АСХОДИ ИЗ БУЏЕТА
(у дин)

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 26.03.2010. године усвојила је:
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРИХОДА И РАСХОДА ФОНДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГР АЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупна примања и издаци Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине
Свилајнац за 2010. годину планирана су у износу од 410.237.963,70 динара и састоје се
од:
Износ у динарима
410.237.963,70
410.237.963,70

Примања фонда за уређ. грађ. земљишта
Издаци фонда за уређ. грађ. земљишта
Члан 2.
I

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ФОНДА.

Планирани приходи и примања Фонда за 2010 годину, приказани су у следећим
износима:
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ФОНДА ЗА 2009. ГОДИНУ

Економска
класификација
791 100
791 111/741 530
791 111/742 250
791 111/731 251

Извор финансирања
I Приходи из Буџета
Приходи од накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта
Приходи од накнаде за уређења градског
грађевинског земљишта

32.000.000,00

Приходи из осталих буџетских извора

58.000.000,00

Укупни приходи из Буџета:
733 200
733241

733241
733241
733241

733241
733 241
733 241
733 241
733 241
744 200

744 251
744 251
733 241

50.000.000,00
140.000.000,00

I I Капитални трансфери од виших нивоа власти
Приходи од Министарства Економије и
42.000.000,00
Регионалног развоја - НИП
Приходи од Министарства Просвете 29.638.672,00
НИП
Приходи од Министарства - НИП
15.800.000.00
Приходи од Министарства Омладине и
спорта
10.025.320,00
Приходи Министарства животне средине
и
просторног планирања
18.717.000,00
Приходи Министарства за државну
управу и
локалну самоуправу
Приходи од
Министарства
Инфраструктуре
Приходи од ЈП "Путеви Србије"

5.000.000,00

81.770.426,00
Приходи од Мин. пољопривреде,
шумарства
и водопривреде - Дирекција за воде
32.124.401,00
Приходи од ЈП - "Србија Воде"
21.000.000,00
Укупно трансфери од виших нивоа
256.075.819,00
власти
I I I Капитални трансфери и донације истог нивоа власти,
правних и
Физичких лица
Приходи од учешћа Месних заједница
Приходи од трансфера и учешће осталих
органа ( фондови )
Приходи од учешћа правних и физичких
лица (донације , учешће грађана у
асфалтирању улица и друго)
Укупно трансфери истог нивоа власти

745 100
745 151
745 151

Износ

IV Остали неодређени и мешовити приходи
Пренета средства из предходне године
Остали дирекни приходи од накнаде и
казни
Остали дирекни приходи (камате и сл.)
Укупно неодређени и мешовити

10.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
14.000.000,00
12.144,70
100.000,00
50.000,00

13 Број 22 – Свилајнац 26. март 2010

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

приходи
911 551

162.144,70

Примања од задуживања код осталих
поверилаца у земљи у корист нивоа
општине
Укупно Примања од осталих поверилаца
у
земљи у корист нивоа општине
УКУПНО ПРИХОДИ

410.237.963,70
Члан 3.

ИЗДАЦИ ФОНДА
Издаци из Фонда за 2010. годину, планирани су у следећим износима:
-Расходи за нефинансијску имовину у износу од 350.087.406,55 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 60.150.557,15 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 Р АСХОДА ФОНДА за 2010. годину
Редни
број

Економска
класификација
I

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Позиција

Износ

РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

511400
541100
511230, 511330
511240, 511340
543200
511290, 511390
511290, 511390
511200, 511300
511290, 511390
511200, 512400

Нематеријална улагања
Улагања у земљишта
Саобраћајна инфраструктура
Комунална инфраструктура
Водопривредни објекти
Енергетски објекти
Телекомуникације
Зграде
Остали грађевински објекти
Опрема
УКУПНО

II
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Економска
класификација
421100
421200
421300
421600
423100
423400

7.

423500

20.013.200,00
2.000.000,00
179.319.873,83
20.146.072,90
21.000.000,00
55.384.596,00
----44.838.456,02
5.385.207,80
2.000.000,00
350.087.406,55

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Позиција
Трошкови платног промета
Јавна расвета
Трошкови комуналних услуга
Закуп имовине и опреме
Административне услуге
Услуге информисања тендери,техничка контрола итд.
Стручне услуге

Износ
200.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
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424600

9.
10.

424900
441400

11.

463251

12.
13.

463251
611 511

Услуге одрж. животне средине,
науке и геодетске услуге
Остале специјализоване услуге
Отплата камата-домаћим
повериоцима
Трансфери другим нивоима
властима (Фондовима и осталим
буџетским корисницима)
Трансфери Месним Заједницама
Отплата обавеза осталим
домаћим повериоцима
УКУПНО
I+I I УКУПНО

II

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ПОСЕБАН ДЕ0

Члан 4.
Старање и бригу о спровођењу
годишњег инвестиционог плана за 2010.
годину,
у
смислу
уговарања,
извршавања улагања, финансирање и
упоредног извештавања у надлежности
је директора Фонда, на основу члана 16.
Одлуке о оснивање фонда за уређивање
грађевинског
земљишта
општине
Свилајнац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а примењиваће се од
01.01.2010. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-8/10-I-2,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

500.000,00
300.000,00
1.500.000,00
26.150.557,15
15.000.000,00
15.000.000,00
60.150.557,15
410.237.963,70

предвиђена
су
улагања
у
инвестиције и текуће расходе у
укупном износу од 410.237.963,70
динара.
Финансирање
планираних
прихода приказано је у члану 2.
Приходи и примања Фонда где су
вам приказани Приходи по структури
и врстама и то:
I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – из
дела буџетског прихода који се
наменски
преносе
Фонду
(приходи од накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта,
приходи од накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта,
приходи из осталих буџетских
извора), планираних у износу од
140.000.000,00
дин. и одобрена
Одлуком о Буџету СО Свилајнац за
2010 годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I I ПРИХОДИ КАПИТАЛНИХ
ТРАНСФЕРА ОД ВИШИХ НИВОА
ВЛАСТИ планирани у
укупном
износу
од
306.075.819,00 динара

Финансијским планом Фонда
за
уређивање
грађевинског
земљишта општине Свилајнац за
2010. годину, из наведених табела
одлуке о финансијском плану Фонда,

Министарство Економије и
регионалног развоја Приходи који
се односе на даље инфраструктурно
опремање Индустријске зоне 2
"Велико поље" и то Изградња
електроенергетских
објеката,

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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Изградња
саобраћајне
инфраструктуре у
Индустријској
зони, као и остала улагања а све у
циљу стварања услова за привредна
улагања на територији општине
Свилајнац у износу од 42.000.000,00
динара која треба да се реализују у
2010. години, кроз програм НИП-а.
Треба
истаћи
да
је
Министарство
Економије и
регионалног развоја у 2008. и 2009.
години обезбедило средства у
износу од 121.750.000,00 динара за
реализацију пројекта Индустријска
зона 2 - "Велико поље" као и знатна
средства
која
је
обезбедила
општина Свилајнац.
Министарства
Инфраструктуре - "Путеви Србије"
учешће у реализацији пројекта
Реконструкције локалних путева на
територији општине Свилајнац као и
реконструкција Сиђелићеве улице у
Свилајнцу, као изградња моста на
Роћевачком потоку и
реконструкција мостова код "Компа"
и "Хитне помоћи" на регионалним
путевима Р - 103 и Р - 108 у износу
од 81.770.426,00 динара, затим
учешће НИП за реализацију
пројекта израда пројектне
документације за мост на реци
Великој Морави и реконструкцији
пута М 4 као и израда пројектне
документације за обилазницу на М 4 (раздвајање друмског и
железничког саобраћаја).
Министарство за НИП учешће у реализацији изградње
локалног пута Кушиљево - Центар
до Регионалног пута (Р - 103) у
износу 15.800.000,00 динара који
треба да се реализују у 2010.
години, кроз програм НИП-а.
Министарство Просвете учешће у реализацији изградње
Анекса дома ученика
Пољопривредно Ветеринарске

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

школе у износу од 29.638.672,00
динара који треба да се реализују у
2010. години, кроз програм НИП-а.

"Србија Воде" учешће у
износу од 21.000.000,00 и намењена
су као улагања у реализацији
инвестиционог улагања у Регулацији
корита реке Ресаве од ушћа у
Велику Мораву до града Свилајнца
као и текуће одржавање корита реке
Ресаве од Тропоњских шума
узводно.
Треба напоменути да је у току
регулација потока Булињака и
Бељаве од центра у селу Кушиљеву
до регионалног пута Р - 103.

Министартва Пољопривреде,
шумарства и водопривреде Дирекција за воде учешће у износу
од 32.124.401,00 динара за израду
пројеката везана за водопривредну
и комуналну инфраструктуру као и
реализација одређених улагања у
овим областима која су покренута у
2009. године и то Изградња главног
фекалног канализационог колектора
за Индустријску зону као и Изградња
главног потисног цевовода и
повратног гравитационог цевовода
од изворишта "Перкићево" до
резервоара "Баћица" као и даља
улагања на самом изворишту у
циљу побољшавања
водоснабдевања општине
Свилајнац (замена АЦ - азбесних
цеви ради спречавање губитка
здраве пијаће воде).

Министарства животне
средине и просторног планирања
Учешће у износу од 18.717.000,00
динара за реализацију израде
Просторног плана општине, Израда
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плана детаљне регулације за зону
привређивања "Велико поље" у
Свилајнцу као и израда других
урбанистичких планова општине
Свилајнац ка о учешће
Министарства у реализацији
пројекта уклањања депонија,
изградњу објеката за прераду
индустријског отпада, асфалтирању
улица као и других активности
везане за реализацију овог пројекта.
Министарство Омладине и
спорта Учешће у од 10.025.320,00
динара за реализацију
реконструкцији спортског базена у
Свилајнцу - прилагођавање
потребама лицима са
инвалидитетом као и реализацији
других пројеката који се реализују
преко Министарства Омладине и
спорта.
III ПРИХОДИ КАПИТАЛНИХ
ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА ИСТОГ
НИВОА ВЛАСТИ – планираних у
износу од 14.000.000,00 динара и
односе се на учешће Месних
Заједница
у
реализацији
инвестиционих
улагања
на
територијама Месних заједницама у
асфалтирању улица, изградњи реконструкцији домома Културе и
осталих објеката који су од
суштинске важности за грађане
општине Свилајнац, затим учешће
Фонда за заштиту и унапређење
човекове околине у реализацији
инвестиционих улагања у изградњи
пешачких
стаза,
тротоара,
регулацији водотокова, учешће у
изградњи објеката комуналне и
водоводне инфраструктуре и других
објеката
који
побољшавају
и
доприносе
очувању
животне
средине.
IV Остали неодређени и
мешовити приходи планирани у
износу
од
162.144,70

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

динара. Који се односе на пренета
средства из предходне године
и
осталих прихода који се дирекно
сливају на рачун Фонда.
Финансирање
планираних
расхода и издатака
Фонда за
уређивање грађевинског земљишта
приказано је у члану 3.
ИЗДАЦИ
ФОНДА ( где је приказана табела
расхода за Нефинансијску имовину
по областима улагања и табела
Финансијски расходи ) и предвиђен
је исти износ као и износ плана
прихода
у
износу
од
350.087.406,55 динара.
У табели Расходи за Нефинансијску
имовину приказани су расходи по
областима улагања и то следећа
инвестициона улагања:
-- Нематеријална улагања у
износу од 20.013.200,00 динара
Средства су предвиђена за
израду пројектне документације која
су везана за Индустријску зону,
израду пројектне документације за
мост на реци Великој Морави, за
грађевинске објекте које финансира
Општина
Свилајнац,
израду
пројеката атмосферске и фекалне
канализације,
израду
детаљних
пројеката водовода за МЗ на
територији СО Свилајнац као и за
осталу документацију која су везана
за инвестициона улагања Општине
Свилајнац,
део
средстава
је
предвиђен за израду Просторног
плана СО Свилајнац.
-- Улагања у земљишта у
износу од 2.000.000,00 динара
Средства су предвиђена за
експропријацију земљишта која су
везана за инв. Улагања, односно
прибављање земљишта која су
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везана
за
Индустријску
зону,
регулацију водотокова, изградњу
путева
( припрема за изградњу
обилазнице) као и прибављање
земљишта која су неопходна за
инвестициона улагања на територији
општине Свилајнац.
-- Саобраћајна
инфраструктура у износу од
179.319.873,83 динара
Средства су предвиђена за
наставак инвестиционих улагања у
овој области која се реализују у
сарадњи са Министарством за
инфраструктуру кроз Национални
инвестициони план где је општина
Свилајнац конкурисала за изградњу
Друмског моста на реци Великој
Морави
као
и
реконструкцији
Магистралног пута М - 4, изградња
пешачких стаза у МЗ Свилајнцу,
асфалтирање улица у Месним
Заједницама
на
територији
Општине
Свилајнац,
изградња
мостова на реци Ресави, санација
мостова
у
граду,
завршетак
изградња моста на Роћевачком
потоку на путу ка селу Роћевцу,
изградња дупле траке - улице
Димитрија Катића, Синђелићеве
улице, Хајдук Вељкове,
као и
остала инвестициона улагања из
ове области.
-- Комунална инфраструктура
у износу од 20.146.072,90 динара
Средства су предвиђена за
наставак реализације комуналног
опремања Индустријске зоне изградња фекалне и атмосферске
канализационе мреже као и
изградња главног фекалног
колектора за систем канализације за
град Свилајнац и пратећих насеља.
Део средстава је предвиђен
за реализацију пројеката на
изворишту "Перкићево"која се
реализују у сарадњи са

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде
републике Србије - Дирекција за
воде у циљу побољшања квалитета
и капацитета водоснабдевања
грађана општине Свилајнац,
изградња главног потисног
повратног гравитационог цевовода
од изворишта "Перкићево" до
резервоара "Баћица" (замена АЦ азбесних цеви ради спречавање
губитка здраве пијаће воде).
Средства су предвиђена и за
наставак реализације водоводне и
канализационе мреже на територији
Општине
Свилајнац
затим за
уређење гробља и осталих објеката
комуналне инфраструктуре као и за
реализацију - учешће у пројектима
који се реализују у сарадњи са
Министарствима, (изградња водовод
Војска - Мачевац).

--Водопривредни објекти у
износу од 21.000.000,00 динара
Средства су предвиђена за
наставак регулације водотокова и
осталих објеката који су везани за
водотокове на територији СО
Свилајнац, регулација реке Ресаве
(од Компа до ушћа у Мораву),
наставак регулације реке Ресаве од
Тропоњских шума према општини
Деспотовац битно је истаћи да је у
току регулација водотокова у селу
Кушиљеву (Булињак - Бељава).
-- Енергетски објекти у износу
од 55.384.596,00 динара
Средства су предвиђена за
реализација
инвестиција
из
енергетског
сектора
кроз
Национални инвестициони план за
Индустријска зона 2 - "Велико поље"
( изградња ТС 35/10 кV - "Свилајнац
3"
и
изградња
прикључног
далековода
за
ТС)
затим
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реконструкцију НН мреже у селима
општине
Свилајнац,
изградња
трафостанице и НН мреже у МЗ
Свилајнцу као и изградњу јавне
расвете, учешће у гасификацији и
осталим улагања из ове области у
Општини Свилајнац.
-- Зграде у износу од
44.838.456,02 динара
Средства су предвиђена за
изградња Анекса дома ученика
Пољопривредно - ветеринарске
школе која ће се одвијати у 2010. и
2011. години и развија се у сарадњи
са Министарство Просвете кроз
реализацију
пројеката
НИП-а,
реконструкцију и санацију школских
објеката, реконструкција Домова
културе, здраствених станица, као и
осталих објеката из ове области
улагања као и објеката који су
везани за рад локалне самоуправе
-- Остали грађевински објекти
у износу од 5.385.207,80 динара
Средства су предвиђена за
изградња изградњу спортских (
школских ) игралишта, за изградњу и
санацију верских објеката, ловачких
домова, реконструкција и изградња
зграда за социјално угрожена лица
као
и остала улагања из ове
области.
-- Опрема у износу од
2.000.000,00 динара
Средства су предвиђена за
набавку опреме за рад општинске
управе и осталих корисника Буџета (
јавни сектор )
У табели I I ФИНАНСИЈСКИ
РАСХОДИ су приказани расходи који
се односе на трошкове платног
промета, трошкови јавне расвете,
трошкови
текућег
одржавања
коловоза, трошкови геодетских и
осталих специјализованих услуга

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

као и обавезе по основу отплате
домаћим кредиторима.
Посебно су исказана средства
у износу од 26.150.557,15 динара
као трансфер другим нивоима
власти
(Фондовима,
Месним
Заједницама, Школама и осталим
буџетским корисницима) где Фонд за
уређивање грађевинског земљишта
учествује
као
суфинансијер
у
изградњи и
реконструкцији на
радовима који се изводе
на
Путевима, Тротоарима, Школским
зградама,
Домовима
културе,
Спортским објектима и осталим
објектима који се раде на територији
општине Свилајнац.
Средства
у
износу
од
15.000.000,00 динара су предвиђена
као трансфер Месним заједницама
где се приход од накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
који се остварује на територијама
Месних заједница и који се уплаћује
у Буџет општине Свилајнац бити
преношен
на
рачуне
Месних
заједница општине Свилајнац у
зависности са чије територије Месне
заједнице је уплаћена накнада.
(Пример: обвезник накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
са територије МЗ Луковица када
изврши своју обавезу - уплату
накнаде за коришћење грађ.
земљишта средства која је уплатио
на рачуну Буџета општине
Свилајнац, ће бити преношена на
рачун Месне заједнице Луковица и
користиће се за уређивање
земљишта - инфраструктурално,
комунално и друго уређивање
земљиште у зависности за шта
савет Месне заједница се
определи.)
Треба истаћи да ће се
средства од накнаде за коришћење
грађ. земљишта преносити на
рачуне МЗ и водиће се посебна
евиденција по уплатама обвезника
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накнаде за коришћење грађ.
земљишта.
Конкретне
позиције
инвестиционих
улагања
биће
приказане у Плану јавних набавки
који је у надлежности Управног
одбора Фонда.
На основу члана 33. и 36.
Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“, број 61/2005), члана 73.
Закона
о
буџетском
систему
(„Службени гласник РС», број
54/2009) члана 32. став 1. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник РС“,
број
129/2007) и члана 41. Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац'', бр.
2/08),
Скупштина
Општине
Свилајнац, на седници одржаној
26.03.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
Општина Свилајнац задужиће
се
код
домаћих
поверилацапословних банака у износу од
50.000.000,00 динара
(словима:
педесетмилиона динара).
Задуживање из претходног
става врши се по предходно
прибављеном
мишљењу
Министарства финансија Републике
Србије.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

средстава за завршетак започетих и
отпочињање
нових капиталних
инвестиционих пројеката:
изградње
водоводног
система на територији општине
Свилајнац,
- изградње канализационе
мреже на територији општине
Свилајнац,
- опремање и
изградња
индустријске зоне,
- проширење и изградња
електромреже,
трафостаница,
далековода,
- изградње путне мреже и
других
капиталних
инвестиција и суфинансирање свих
инфраструктурних
пројеката
одобрених
од
надлежних
Министарстава Владе Републике
Србије.
Члан 3.
Динамика
повлачења
кредитних средстава од пословних
банака зависиће од динамике
реализације и степена изведених
радова појединих пројеката.
Члан 4.
У циљу спровођења ове
Одлуке, овлашћује се Председник
општине, да у складу са Законом о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник РС“, бр. 55/2008), покрене
поступак
јавних
набавки
за
финансијске услуге и образује
Комисију за јавне набавке, која ће
спровести
поступке
набавки
средстава из члана 1. ове Одлуке, у
складу са Законом, на износ
кредитног задужења из члана 1. ове
Одлуке, на период отплате до 10
година и грејс периодом до 2 године.

Члан 2.

Члан 5.

Средства из члана 1. ове
Одлуке,
намењена
су
за
финансирање
недостајућих

Овлашћује се Председник
општине да закључи Уговор о
задуживању
са
најповољнијим
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повериоцем-пословном
банком,
после спроведених поступака из
Закона о јавним набавкама и
извештаја
Комисије
за
јавне
набавке.
Члан 6.
Контролу
наменског
располагања средствима из члана 1.
ове одлуке, вршиће Председник
општине и Одељење за буџет и
финансије Општинске управе, о
чему ће информисати Скупштину у
року од 6 месеци од дана
преузимања кредита.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине
Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-3,
Дана:26.03.2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 100.Закона о
заштити
животне
средине
(„Службени гласник РС“, број 135/04
и 36/09), члана 64, 65 и 67. 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 26.03.2010. године, донела
је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се
Буџетски фонд за заштиту животне
средине општине Свилајнац (у
даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Овом Одлуком уређује се:
1. сврха Буџетског фонда,
2. време за које се Буџетски
фонд оснива
3. надлежни орган одговоран за
управљање Фондом и
4. извори
финансирања
Буџетског фонда.
Члан 3.
Сврха оснивања Буџетског
фонда за заштиту животне средине
општине Свилајнац је финансирање
програма,
пројеката
и
других
активности у области очувања,
одрживог
развоја
заштите
и
унапређења животне средине на
територији општине Свилајнац.
Средства Буџетског фонда
користиће се и за финансирање
локалних акционих и санационих
планова, у складу са стратешким
документима које доноси општина
Свилајнац.
Члан 4.
Фонд
се
неодређено време.

оснива

на
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Члан 5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

области заштите животне
средине,
6. прилога, донација, поклона и
помоћи
7. средстава
остварених
на
конкурсима
(домаћим
и
иностраним) за програме и
пројекте и
8. других средстава у складу са
законом.

Фондом управља Управни
одбор Фонда који има председника и
још четири члана, које именује
Скупштина општине Свилајнац.
Председник Управног одбора
Фонда је одговоран за законито и
наменско коришћење средстава
Фонда.
Коришћење
средстава
Фонда ће се вршити по донетим
Одлукама Управног одбора Фонда и
поднетог захтева за плаћање.
Фонд има и Надзорни одбор
који чине председник и два члана и
именује га Скупштина општине
Свилајнац.
Управни и Надзорни одбор се
именују мандатни период од 4
године.

Средства
остварена
у
Буџетском фонду користе се у
складу са усвојеним Програмом
коришћења средстава Буџетског
фонда, који доноси Скупштина
општине за текућу годину, на
предлог Управног одбора Фонда.

Члан 6.

Члан 8.

Средства за
обезбеђују се из:

рад

Фонда

1. апропријација обезбеђених у
оквиру
буџета
општине
Свилајнац за текућу годину,
2. дела наменских средстава од
накнаде
за
загађивање
животне
средине
које
загађивач плаћа у складу са
Законом,
3. дела наменских средстава
остварених од накнаде, у
складу са чланом 84. и 85а.
Закона о заштити животне
средине („Службени гласник
РС“, број 135/2004 и 36/2009),
4. средстава
остварених
од
накнаде, у складу са одлукама
којима се утврђује накнада за
заштиту
и
унапређење
животне средине,
5. прихода остварених на основу
међународне, регионалне и
локалне сарадње и сарадње
са републичким органима на
програмима, пројектима и
другим
активностима
у

Члан 7.

Општина Свилајнац је дужна
да
прибави
сагласност
Министарства надлежног за заштиту
животне средине Републике Србије
на предлог Програма коришћења
средстава Буџетског фонда.
Члан 9.
Одељење Општинске управе
Општине Свилајнац надлежно за
послове финансија одговорно је за
контролу и управљање средствима
Фонда.
Члан 10.
Плаћање
затечених
и
преузимање нових обавеза Фонда,
вршиће се на терет и до нивоа
средстава
планираних
прихода
Буџетског фонда.
На
крају
текуће
године
неискоришћена средства са рачуна
Буџетског фонда преносе се у
наредну годину.
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Члан 11.
Буџетски
фонд,
као
евиденциони рачун главне књиге
трезора
у
оквиру
раздела
Општинска
управа
општине
Свилајнац,
отвара
Председник
општине или лице које је овлашћено
за
управљање
готовинским
средствима Трезора општине.
Члан 12.
Стручне, административне и
друге послове за Фонд обавља
Општинска
управа
општине
Свилајнац.
Члан 13.
Извештај
о
коришћењу
средстава остварених наменских
прихода буџета, који су дефинисани
као наменски приходи Буџетског
фонда, Управни одбор Фонда
доставља Министарству најкасније
до 31. марта текуће године за
претходну годину, односно на захтев
Министарства.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику општине
Свилајнац“.
Ступањем на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
оснивању Фонда за заштиту и
унапређивање човекове околине
број 020-84/91-04 од 08. 10. 1991.
године
(„Општински
службени
гласник“, број 7/03 и 1/08).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-4,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

На основу члана 32. став 1.
тачка
9.
Закона
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 41. Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) и члана 5. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине
општине
Свилајнац,
Скупштина
општине Свилајнац на седници
одржаној 26.03.2010.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор
Буџетског
фонда
за
заштиту
животне
средине
општине
Свилајнац у саставу:
1. Марина Милојевић,дипл.инж.
2. шумарства из Свилајнца, за
председника
3. Ранић Рајковић,професор из
Црквенца, за члана
4. Станко Некић,дипл.инж.пољ.
из Свилајнца,за члана
5. Весна Савић, дипл.инж.пољ.
из Свилајнца, за члана
6. Гордана Виторовић, правник
из Свилајнца,за члана
II
Мандат Управног одбора траје
четири године.
III
Ово решење ступа на снагу
даном доношења.
Образложење
Чланом 32. Закона о локалној
самоуправи
прописано
је
да
Скупштина општине именује и
разрешава Управни и Надзорни
одбор,
именује
и
разрешава
директоре
јавних
предузећа,
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установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на
њихове Статуте, у складу са
законом.
Чланом 5. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине
општине Свилајнац прописано је да
Фондом за заштиту животне средине
управља Управни одбор Фонда који
има председника и још четири члана
које именује Скупштина општине
Свилајнац.
Управни одбор се именује на
мандатни период од четири године.
Полазећи
од
овлашћења
утврђених Законом о локалној
самоуправи и Одлуком о Буџетском
фонду за заштиту животне средине
општине
Свилајнац,
Скупштина
општине Свилајнац је донела
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-5,
Дана:26.03.2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. став 1.
тачка
9.
Закона
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 41. Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) и члана 5. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине
општине
Свилајнац,
Скупштина
општине Свилајнац на седници
одржаној 26.03.2010.године, донела
је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор
Буџетског
фонда
за
заштиту
животне
средине
општине
Свилајнац у саставу:
1. Исидора
Милошевић,комерцијалиста
из Свилајнца, за председника
2. Груја
Булаковић,
радник
Општинске
управе
из
Свилајнца, за члана
3. Миле
Т улејић,
радник
Општинске
управе
из
Свилајнца,за члана
II
Мандат Надзорног одбора
траје четири године.
III
Ово решење ступа на снагу
даном доношења.
Образложење
Чланом 32. Закона о локалној
самоуправи
прописано
је
да
Скупштина општине именује и
разрешава Управни и Надзорни
одбор,
именује
и
разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на
њихове Статуте, у складу са
законом.
Чланом 5. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине
општине Свилајнац прописано је да
Фонд за заштиту животне средине
има Надзорни одбор који чине
председник и два члана а које
именује
Скупштина
општине
Свилајнац.
Надзорни одбор се именује на
мандатни период од четири године.
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Полазећи
од
овлашћења
утврђених Законом о локалној
самоуправи и Одлуком о Буџетском
фонду за заштиту животне средине
општине
Свилајнац,
Скупштина
општине Свилајнац је донела
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-6,
Дана:26.03.2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се
накнада за заштиту и унапређивање
животне средине (у даљем тексту:
Одлука) на територији општине
Свилајнац и утврђују обвезници,
висина, рокови, начин плаћања, а
ради
стварања
материјалних
предуслова за остваривање права и
дужности општине Свилајнац у
области заштите и унапређивања
животне средине.
Члан 2.

На основу члана 32. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 87. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, бр.
135/04, и 36/09), члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06),
Уредбе о одређивању активности
чије обављање утиче на животну
средину („Службени гласник РС“
број 109/09) Уредбе о критеријумима
за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и
највишег износа накнаде („Службени
гласник РС“ број 111/09) и члана 41.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине
Свилајнац“ број 2/08), уз Мишљење
Министарства животне средине и
просторног планирања број 401-0000253/2010-01 од 03.03.2010.године,
Скупштина општине Свилајнац, на
седници
одржаној
26.03.2010.
године донела је

Накнада
за
заштиту
и
унапређење
животне
средине
утврђује се по основу:
1. Коришћења стамбених и
пословних зграда, станова
и пословних просторија за
становање,
односно
обављање
пословне
делатности, као и за
коришћење земљишта за
обављање
редовне
делатности
(у
даљем
тексту: непокретност),
2. Обављања
одређених
активности које утичу на
животну средину, у складу
са Уредбом о одређивању
активности чије обављање
утиче на животну средину
(„Службени гласник РС“
број 109/09), а активности
су које обухватају све
захвате
(сталне
или
привремене), којима се
мењају
и/или
могу
променити стања и услови
у животној средини.
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Активности из тачке 2. овог
члана су пројекти за које је обавезна
процена утицаја на животну средину
и пројекти за које се може захтевати
процена
утицаја
на
животну
средину, и то:
I. Пројекти за које је обавезна
процена утицаја на животну
средину
1) Постројења
1) за прераду истрошеног
нуклеарног горива
2) предвиђена
- за производњу или
обогаћење нуклеарног
горива
- за прераду истрошеног
нуклеарног горива или
високо радиоактивног
нуклеарног отпада
- за трајно одлагање
истрошеног нуклеарног
горива
- за трајно одлагање
нуклеарног отпада
- за прераду, складиштење и
одлагање радиоактивног
отпада
2) Постројења
1) за печење или синтеровање
металне
руде
(укључујући
сулфидну руду)
2) за производњу сировог гвожђа
или челика (примарно или
секундарно
топљење)
укључујући
континуално
ливење, са капацитетом који
прелази 2,5 t/h
3) за прераду у црној металургији
- топле
ваљаонице
са
капацитетом изнад 20 t/h
сировог челика
- ковачнице са аутоматским
чекићима
чија
енергија
прелази 50 kЈ по једном
чекићу,
код
којих
употребљена топлотна снага
прелази 20 МW

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

постројења за наношење
металних заштитних слојева
на
металне
површине
помоћу топљених купки, са
улазом који прелази 2 t/h
сировог материјала
4) ливница црне металургије са
производним капацитетом преко
20 t на дан
5) постројења
- за
производњу обојених
сирових метала из руде,
концентрата
или
секундарних сировина путем
металуршких и/или хемијских
процеса
и/или
електролитичких процеса
- за топљење укључујући и
израду легура од обојених
метала,
као
и
израду
корисних
нуспроизвода
(рафинација, ливење, итд.),
са капацитетом топљења од
преко 4 t дневно за олово и
кадмијум или 20 t дневно за
све остале метале
6) за површинску обраду метала и
пластичних
материјала
коришћењем електролитичких
или хемијских процеса, где
запремина када за третман
прелази 30 m3

3. Постројења за
1)
екстракцију,
производњу,
прераду и обраду азбеста и
производа који садрже азбест
2) производњу цементног клинкера,
цемента и креча у ротационим или
другим пећима капацитета преко
500 t дневно за производњу
цементног клинкера или креча
капацитета преко 50 t дневно у
ротационим пећима
4) Комбинована
постројења,
Постројења
индустријску

хемијска
тј.
за
производњу
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-

-

-

супстанци код којих се
примењују
поступци
хемијске промене и у којима
се поједини погони налазе
један
поред
другог
и
функционално су повезани,
а
намењени
су
за
производњу
основних (базних) органских
хемикалија
основних
(базних)
неорганских хемикалија
вештачких ђубрива на бази
фосфора,
азота
или
калијума
(проста
или
сложена ђубрива)
основних (базних) производа
за заштиту биља, као и
биоцида
основних
(базних)
фармацеутских производа уз
примену
хемијских
или
биолошких поступака
и/или прераду и/или обраду
експлозива

5. Експлоатација подземних
вода
или
обогаћивање
подземних вода код којих је
годишња
запремина
експлоатисане или обогаћене
воде једнака количини од 10
милиона m3 или више
6) Објекти за интензиван
узгој живине или свиња са
капацитетом преко
- 85.000 места за производњу
бројлера
- 40.000 места за живину у
узгоју и експлоатацији
- 2.000 места за производњу
свиња (преко 30 kg тежине)
- 750 места за крмаче
7) Индустријска постројења
за производњу
- целулозе из дрвне масе,
сламе
или
сличних
влакнастих материјала

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

папира
и
картона
са
производним
капацитетом
који прелази 20 t/дан

II. Пројекти за које се може
захтевати процена утицаја на
животну средину
1. Пољопривреда, аквакултура и
шумарство
1) системи за наводњавање и
одводњавање – мелиоративни
системи
- подручје на коме се простиру
је веће од 20 hа
2) објекти за интензиван узгој и
држање живине
- капацитета од 30.000 до
85.000 места за бројлере
- капацитета од 10.000 до
40.000 места за живину
(укључујући и ловну перад)
3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 места за
говеда и више
4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000
до 2.000 места за свиње
- крмача капацитета од 450 до
750 места за крмаче
5) објекти за интензиван узгој
животиња са племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места
за животиње са племенитим
крзном
6) интензиван узгој риба у базенима
и рибњацима
- за
салмониде
годишње
производње 10 t и више
- за циприниде површине 5 hа и
веће.
7) крчење шума ради прелажења на
други тип коришћења земљишта
- подручје на коме се простире
је веће од 10 hа
2. Производња и прерада метала
1) постројења за производњу
сировог гвожђа или челика
(примарно или секундарно
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топљење) укључујући континуални
поступак ливења
- сви
пројекти
који
нису
наведени под I.
2) постројења за прераду у црној
металургији
- сви
пројекти
који
нису
наведени под I.
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више
чекића или маљева
- за наношење површинских
заштитних металних слојева у
растопљеном стању
3) ливнице црне металургије
- сви
пројекти
који
нису
наведени под I.
4) постројења за топљење
укључујући и израду легура од
обојених метала, као и израду
корисних нуспроизвода (рафинација,
ливење, итд.)
- сви
пројекти
који
нису
наведени под I.
5) постројења за површинску обраду
метала и пластичних материјала
коришћењем електролитичких или
хемијских поступа
- сви пројекти који нису
наведени под I.
6) постројења за производњу или
склапање моторних возила и
производњу мотора за моторна
возила (аутомобили, аутобуси,
теретна возила, пољопривредна,
грађевинска и рударска
механизација као и друга возила на
моторни погон)
- сви пројекти
7) постројења за производњу
батерија и акумулатора
- сви пројекти
8) бродоградилишта (производња
и/или поправка бродских трупова
или мотора или делова брода)
- дужине брода 20 m или више
9) производња и поправка
ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком
радова
на
редовном
одржавању ваздухоплова
10) производња шинских возила

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

- сви пројекти
11) постројења за експлозивно
деформисање метала
- сви пројекти
12) постројења за припрему,
обогаћивање, печење и
синтеровање металних руда, као и
искоришћавање јаловине
- сви пројекти
3. Индустријска прерада
минерала
1) постројења за суву дестилацију
угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)
- сви пројекти
2) постројења за производњу
цементног клинкера, цемента и
креча у ротационим или другим
пећима
- сви
пројекти
који
нису
наведени под I.
3) постројења за производњу стакла
и стаклених влакана, укључујући
производњу стакла које се добија
прерадом старог стакла
- капацитета до 20 t на дан
4) постројења за топљење
минералних материја, укључујући и
производњу минералних влакана
- капацитета до 20 t на дан
5) постројења за производњу
керамичких производа печењем
(плочице, санитарна галантерија,
кућни прибор од керамике и
порцелана и слично) као и
производња грађевинског
материјала печењем (цреп, цигла и
слично)
- капацитета од 40 t до 75 t на
дан
6) постројења за производњу
асфалтних мешавина укључујући
мобилна постројења
- капацитета преко 50 t на сат
4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и
производња хемикалија
- сви пројекти који нису
наведени под I.
2) самостална постројења за
производњу, прераду, формирање и
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паковање базних органских и
неорганских хемикалија, вештачких
ђубрива на бази фосфора, азота и
калијума (проста и сложена хемијска
ђубрива) производа за заштиту
биља, као и биоцида,
фармацеутских и козметичких
производа, пластичних маса,
експлозива, боја и лакова,
детерџената и средстава за
одржавање хигијене и чишћење и др
- сви пројекти који нису
наведени под I.
3) постројења за производњу
минералних уља и мазива
(дестилацијом, рафинацијом или на
други начин)
- сви пројекти
5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу,
третман, прераду или обраду
производа из
- сировина
животињског
порекла
(осим
млека)
капацитета од 10 t до 75 t на
дан
- сировина биљног порекла
капацитета од 30 t до 300 t на дан
2) постројења за прераду, паковање
и конзервирање меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 t на дан
3) постројења за производњу хране
за животиње осим мешаона сточне
хране за сопствене потребе
- капацитета преко 5 t на дан
4) постројења за обраду, третман и
прераду млека
- капацитета од 5.000 литара до
200.000 литара на дан
5) постројења за захватање и
прераду подземних вода, пуњење и
паковање
- сви пројекти
6) постројења за производњу пива
- капацитета преко 3.000.000
литара годишње
7) постројења за производњу слада
и квасца
- капацитета преко
200
t
годишње
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8) постројења за производњу
слаткиша или сирупа
- капацитета преко 5.000 t
годишње
9) постројења за производњу
- алкохолних пића капацитета
преко 10.000 литара дневно
- безалкохолних
пића
капацитета
преко
20.000
литара дневно
- сирћета капацитета преко
10.000 литара дневно
10) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 т на
дан
11) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 t дневно
12) постројења за производњу
рибљег брашна или рибљег уља
- сви пројекти
13) постројења за производњу и
прераду скроба
- капацитета преко 100 t дневно
14) постројења за производњу или
рафинирање шећера коришћењем
шећерне репе или сировог шећера
- сви пројекти
15) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 t дневно
16) хладњаче (без погона за прераду
сировине)
- капацитета
преко
10
t
расхладног флуида у систему
17) производња меласе
- сви пројекти
6. Индустрија текстила, коже,
дрвета и папира
1) постројења за производњу папира
и картона
- сви
пројекти
који
нису
наведени под I.
2) постројења за производњу
производа од целулозе (иверица,
лесонит, медијапан и шперплоча)
- сви пројекти
3) постројења за прераду, обраду и
оплемењивање дрвета
- сви пројекти
4) постројења за предтретман
влакана, тканина и папира (прање,
бељење, мерцеризација, штампање,
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хемијски третман) или бојење
влакана или тканина
- капацитета до 10 t на дан
5) постројења за штављење и
обраду коже
- капацитета до 12 t на дан

субјеката површине до 10.000
m2 у износу од 1,50 динара по
m2.
3. За коришћење
пословних
зграда и пословних просторија
за
обављање
пословне
делатности
привредних
субјеката површине преко
10.000 m2 у износу од 3,00
динара по m2.
4. За коришћење земљишта за
обављање
редовне
делатности утврђује се у
износу од 0,50 дин/m2.

7. Гумарска индустрија
1) постројења за производњу и
прераду гуме и каучука
- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање
природног или синтетичког каучука
уз
коришћење
сумпора
или
сумпорних једињења
- сви пројекти.
Члан 3.
Обвезници накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине су:
1. Имаоци
права
својине
стамбених
и
пословних
зграда, станова и пословних
просторија за становање,
односно обављање пословне
делатности и земљишта за
обављање
редовне
делатности, односно закупци
ако
се
наведене
непокретности користе по
основу права закупа,
2. Правна лица и предузетници,
који обављају активности,
наведене у члану 2. тачка 2.
Одлуке.
Члан 4.
Накнада из члана 2 тачке 1.
Одлуке утврђује се у месечном
износу по m2 и то:
1. По
основу
коришћења
стамбених зграда и станова
намењених и подобних за
становање у износу од 0,50
динара по m2.
2. За коришћење
пословних
зграда и пословних просторија
за
обављање
пословне
делатности
привредних

Земљиште наведено у тачки 4.
става 1. овог члана је земљиште на
коме није изграђен објекат или на
коме постоји привремена грађевина,
као и земљиште на којем се не
налази непокретности из тачке 2.
овог члана.
Земљиште из тачке 4. става 1.
овог
члана
не
обухвата
пољопривредно земљиште, шуме и
шумско земљиште.
Члан 5.
Накнада из члана 2. тачке 2.
Одлуке утврђује се у износу од
0,40% оствареног прихода на
годишњем нивоу.
Приход из става 1. овог члана
је износ који правно лице, односно
предузетник оствари од продаје
сировине,
полупроизвода
и
производа у земљи и иностранству.
Ако је једно лице обвезник
плаћања накнаде по више основа,
највиши износ накнаде коју тај
обвезник плаћа не може бити већи
од 0,40% оствареног прихода на
годишњем нивоу.
Члан 6.
Обрачун накнаде се врши на
годишњем нивоу, а плаћа се у
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једнаким тромесечним ратама у року
од 45 дана од почетка тромесечја.
Износ накнаде за обвезнике
из члана 3. став 1. тачка 1. Одлуке
се утврђује тако што се површина
непокретности множи са износима
прописаним чланом 4. Одлуке.
Површина непокретности у
власништву
физичких
лица
утврђиваће се на основу пореских
пријава којима располаже Одељење
за буџет и финансије, по основу
пореза на имовину. У случају
стицања непокретности у току
године у којој се врши утврђивање
накнаде, физичка лица су у обавези
да поднесу пријаву за утврђивање
накнаде у року од 15 дана од дана
стицања или уколико нису поднела
пореску пријаву за утврђивање
пореза на имовину.
Обвезници накнаде правна
лица
и
физичка
лица
–
предузетници, су у обавези да
поднесу пријаву за утврђивање
обавезе до 31. марта у години за
коју се врши утврђивање накнаде,
односно у року од 15 дана од дана
почетка или престанка обављања
активности чије обављање утиче на
животну средину.
Подношење пријаве се врши
Одељењу за буџет и финансије, које
ће утврђивати износ накнаде за
плаћање решењима
за сваку
календарску годину.
Ако обвезник накнаде не
поднесе пријаву, накнада ће се
утврдити на основу података којима
располаже надлежни орган или
путем инспекцијске контроле, у
складу са законом.
Члан 7.
Накнада се уплаћује на
уплатни рачун број: 840-71456284356 Посебна накнада за заштиту и
унапређивање животне средине.
Средства остварена од накнаде у
складу са овом Одлуком приход су
буџета Општине
Свилајнац
и
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користиће се за финансирање
програма и пројеката у области
заштите и унапређивања животне
средине.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања
накнаде, плаћања, застарелости,
рокова, камате, принудне наплате,
прекршајног поступка
и
свега
осталог што није утврђено овом
Одлуком примењиваће се одредбе
Закона о пореском поступку и
пореској администрацији
Члан 9.
Општински
инспектор
за
заштиту животне средине је дужан
да редовно доставља Одељењу за
буџет и финансије податке од
значаја за утврђивање накнаде по
овој Одлуци.
Члан 10.
Обвезник плаћања накнаде
може бити ослобођен за одређени
период који не може бити дужи од
три календарске године,за део или
целокупан
износ
накнаде,
подношењем
захтева
са
образложењем Општинском већу
општине Свилајнац.
Члан 11.
Новчаном казном у износу од
2.500,00 динара до 25.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко
лице – предузетник, ако не поступа у
складу са одредбама члана 6. став
3. Одлуке.
Новчаном казном у износу од
5.000,00 динара до 250.000,00
динара казниће се за прекршај
правно лице, ако не поступа у
складу са одредбама члана 6. став
4. Одлуке.
Новчаном казном у износу од
2.500,00 динара до 25.000,00 динара
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казниће се за прекршај физичко
лице – предузетник, ако не поступа у
складу са одредбама члана 6. став
4. Одлуке.
За прекршај из става 2. овог
члана, казниће се одговорно лице у
правном лицу, новчаном казном у
износу од 250,00 динара до
25.000,00 динара.
Члан 12.
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Закона о спорту („Службени гласник
РС“, број 52/96 и 101/05), члана 29. и
30. Закона о туризму („Службени
гласник РС“, број 36/09), члана 32.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07)
и члана 41. Статута општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници
одржаној
26.03.2010.године, донела је

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

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКОТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„СВИЛАЈНАЦ“

Члан 13.
Ступањем на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
накнади за заштиту и унапређење
животне средине број 06-56/09-I-7 од
24.12.2009. године која је објављена
у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“ број 15/09.

Члан 14.
Ова Одлука ће се објавити у
„Службеном
гласнику
општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-7,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 4. став 3.
Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“,
број 25/00...108/05), члана 18. и 20.

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скупштина
општине
Свилајнац оснива јавно предузеће
Спортско-туристички
центар
„Свилајнац“
ради
обављања
послова развоја очувања и заштите
туристичких вредности општине
Свилајнац,
као
и
ради
унапређивања и развоја спорта и
физичке културе на територији
општине Свилајнац.
Овом Одлуком посебно ће се
регулисати следећа питања:
-

Назив и седиште оснивача
Пословно име и седиште
јавног предузећа
Делатност јавног предузећа
Права,
обавезе
и
одговорности оснивача према
јавном предузећу и јавног
предузећа према оснивачу
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-

-

Условима
и
начину
утврђивања и распоређивања
добити и сношењу ризика
Заступању јавног предузећа
Износу основног капитала, као
и опису, врсти и вредности
неновчаног капитала
Органима јавног предузећа
Имовини
која
се
може
отуђити, односно имовини за
чије је располагање потребно
прибавити
сагласност
оснивача
Заштити животне средине
Другим питањима која су од
значаја
за
рад
јавног
предузећа
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IV ДЕЛА ТНОСТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће се оснива у циљу:
-

-

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач јавног предузећа је
Скупштина општине Свилајнац, са
седиштем у Свилајнцу, улица Светог
Саве број 102.

-

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 3.
Пословно име предузећа
гласи:
Јавно предузеће Спортскотуристички центар „Свилајнац“.

-

Члан 4.
Седиште предузећа је у
Свилајнцу, у улици Краља Петра
Првог, број 111.

-

Израде
програма
развоја
туризма
и
спорта
на
територији
општине
Свилајнац
Организовања и обављања
туристичке
информативнопропагандне
делатности,
културних, забавних и других
приредби и манифестација од
интереса
за
унапређење
туризма и спорта у општини
Усмеравање и координација
активности
носилаца
туристичке
понуде
на
обогаћивању и
подизању
квалитета
туристичких
и
комплементарних садржаја и
стварању
атрактивног
туристичког амбијента
Унапређивање општих услова
за прихват и боравак туриста
у
општини
(опремање
објеката туристичког садржаја,
подстицање
изградње
спортско-рекреативних
и
других пратећих садржаја
јавног карактера од интереса
за развој туризма, спорта и
физичке културе)
Организовање
физичког
вежбања,
спортскорекреативних и спортских
активности деце и омладине
Организовање спортских и
рекреативних
активности
одраслих грађана
Стварање
услова
за
унапређивање такмичарског
спорта, управљање објектима
за туризам, спорт и физичку
културу и њихово одржавање
ради
остваривања
и
задовољавање
законом
дефинисаних права грађана и
организације
у
области
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туризма, спорта и физичке
културе.
Члан 6.
Претежна
предузећа је:
-

делатност

75130 - уређивање и допринос
успешнијем
пословању
привреде

Предузеће ће обављати и
следеће делатности:
-

-

92610-делатност
спортских
арена и стадиона
92622-остале
спортске
активности
92720-остале
рекреативне
активности на другом месту
непоменуте
93040-третмани
за
побољшање физичког стања
52211-дечја и омладинска
одмаралишта
55220-кампови
55300-ресторани
748-остале
пословне
активности на другом месту
непоменуте
74402- стале услуге, рекламе
и пропаганде
74401-приређивање сајмова
55510 - кантине (продаја
оброка и пића у објектима
установе)
52480-остала трговина на
мало
у специјализованим
продавницама
22150-остала
издавачка
делатност (издавање гравура,
разгледница,
осталог
штампаног материјала)
22220-штампање на другом
месту непоменуто
52440-трговина
на
мало
намештајем и опремом за
осветљавање (прибора за
домаћинство, прибора за јело,
грнчарских предмета од глине
и керамике, предмета од

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

стакла и порцелана, предмета
од дрвета, плуте и прућа)
55232-туристички смештај у
домаћој радиности
55233-остали
смештај
за
краћи боравак
Члан 7.

Делатност предузећа се не
може мењати без сагласности
оснивача.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 8.
Оснивач
оснива
ово
предузеће у циљу унапређивања
туризма и спорта односно пружања
туристичких, спортских и сродних
услуга на територији општине
Свилајнац и у том циљу има обавезу
да помаже раду предузећа својим
стручно-саветодавним услугама, а
такође
материјално-финансијским
улагањем
у
предузеће
ради
остваривања циљева оснивања.
Оснивач има право да надзире рад
предузећа и врши контролу над
свим одлукама које предузеће
доноси а на које сагласност даје
оснивач, а посебно на Статут,
давање гаранција, авала, јемства,
залога
и
других
средстава
обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег
интереса,
тарифу
располагања
имовином
предузећа
веће
вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од
општег интереса, улагање капитала,
статусне промене.
У
случају поремећаја у
пословању предузећа, оснивач може
предузети
мере
којима
ће
обезбедити несметано пословање а
нарочито
може
променити
унутрашњу организацију предузећа,
разрешити органе које је именовао и

34 Број 22 – Свилајнац 26. март 2010

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

именовати
привремене
органе,
ограничити права појединих делова
предузећа да иступају у своје име
према трећим лицима, као и друге
мере предвиђене законом.
Предузеће има обавезу да
редовно доставља извештаје о свом
раду и да извршава сваку одлуку
оснивача која се односи на његову
делатност.

VII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

VI УСЛОВИ И НАЧИН
УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И
СНОШЕЊА РИЗИКА
Члан 9.
Јавно предузеће се појављује
као индиректни буџетски корисник,
што значи да се финансира делом
из буџета општине Свилајнац и
делом из сопствених средстава.
Средства из буџета општине
добија као субвенцију на основу
захтева за трансфер средстава и
одговарајуће документације које
поткрепљује намену средстава, што
значи да се добијају строго наменска
средства, те да по то основу јавно
предузеће не може остварити добит
нити губитак.
Јавно
предузеће
може
остварити и друге видове прихода,
од
сопствене
делатности
комерцијалног карактера
и ти
приходи се сврставају у сопствене
приходе. У оквиру ових прихода,
јавно предузеће може остварити
добит или губитак у пословању и
само сносити ризик за лоше
пословање,
односно
задржава
добит.
Имовину за рад предузеће ће
стећи преносом права коришћења
на одређеној имовини од стране
општине Свилајнац и Комуналног
јавног предузећа «Морава» из
Свилајнца.

Члан 10.
Предузеће заступа директор
кога именује и разрешава оснивач.
У случају потребе, оснивач
може именовати својом одлуком и
друга лица са својством лица
овлашћених
за
заступање
предузећа.
VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 11.
Основни капитал предузећа
износи 500 еура у динарској
противвредности, по средњем курсу
Народне банке Србије на дан
уплате, а који капитал је у целости
уплаћен приликом оснивања од
стране оснивача (новчани капитал).
IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Органи предузећа су:
-

Директор
Управни одбор
Надзорни одбор

Органе предузећа именује и
разрешава
Скупштина
општине
Свилајнац.
Члан 13.
Директор
Спортскотуристичког
центра
„Свилајнац“
представља и заступа предузеће,
извршава одлуке Управног одбора,
организује
и
руководи
радом
предузећа, обезбеђује законитост
рада предузећа и обавља и друге
послове у складу са законом и
Статутом предузећа.
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Члан 14.

Члан 17.

Мандат
директора
траје
четири године.
У случају да се не може
благовремено именовати директор,
оснивач именује в.д.директора до
именовања директора а најдуже до
годину дана.

Надзорни
одбор
има
председника и два члана од којих се
два члана именују на предлог
оснивача а један члан на предлог
запослених радника у предузећу.
Надзорни
одбор
именује
оснивач на мандатни период од
четири године.
Надзорни
одбор
обавља
послове
утврђене
законом
и
Статутом предузећа.

Члан 15.
Управни
одбор
има
председника и четири члана од којих
се три члана именују на предлог
оснивача а два члана испред
запослених радника у предузећу.
Управни одбор именује оснивач
на мандатни период од четири
године.
Члан 16.

Члан 18.
Статутом предузећа ближе се
уређује делокруг рада и унутрашња
организација предузећа, надлежност
органа предузећа, заступање и
представљање, права, обавезе и
одговорности запослених, начин
организовања пословања и друга
питања од значаја за рад предузећа.

Управни одбор:
-

-

Доноси Статут предузећа
Доноси акт о унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места
Доноси
годишњи програм
рада

X ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ БЕЗ САГЛАСНОСТИ
ОСНИВАЧА

Доноси финансијски план,
усваја извештај о пословању и
годишњи обрачун
Одлучује
о
пословању
предузећа

За располагање имовином
коју
добије
од оснивача на
коришћење, предузеће мора имати
сагласност оснивача.

Управни одбор доставља на
сагласност
Скупштини
општине
Свилајнац акта одређена Статутом
предузећа и законом.
Управни одбор обавља и
друге послове утврђене законом и
Статутом предузећа.

Члан 19.

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 20.
Предузеће ће се старати о
заштити животне средине и у том
циљу ће се придржавати свих
одредаба Закона о заштити животне
средине и других позитивно-правних
прописа који регулишу ову материју.
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XII ЦИЉ ОСНИВАЊА И
ПОСЛОВАЊА
Члан 21.
Предузеће се оснива ради
обављања делатности од општег
интереса и уредног и квалитетног
задовољавања потреба корисника
туристичких, спортских и других
услуга које пружа ово предузеће,
развоја
и
унапређења
ове
делатности и ради стицања добити,
стварања
услова
за
одмор,
рекреацију
и
забаву грађана,
стварању услова за сарадњу са
другим
туристичким
савезима,
спортским
и
туристичким
организацијама како на територији
Републике Србије, тако и са
иностранством као и постизању
других циљева који су од општег
интереса за општину Свилајнац.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Управни одбор, а најдуже до шест
месеци.
У привремени Управни одбор
именују се:
1. за председника
Димитрије
Милојевић,
пензионер из Свилајнца
2. за чланове
- Данило
Вучковић,
члан
Општинског већа из Роанде
- Горан Василијевић, радник
Општинске
управе
из
Грабовца
- Драган Милосављевић,радник
КЈП“Морава“ из Свилајнца
- Драган Бранковић, радник
КЈП“Морава“
Привремени Управни одбор
Јавног
предузећа
Спортскотуристички
центар
„Свилајнац“
донеће Статут овог предузећа у року
од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке и исти доставити
оснивачу на сагласност.
Члан 24.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 22.
До
именовања директора
Јавног
предузећа
Спортскотуристички
центар
„Свилајнац“,
његове послове ће обављати и
вршити
његова
овлашћења
Урошевић
Горан,
ЈМБГ=1308964723913 из Свилајнца,
улица Устаничка бр.66-1/8, који се
овлашћује да обави и све радње у
вези уписа овог предузећа код
Агенције за привредне регистре.
Члан 23.
До
именовања
чланова
Управног одбора Јавног предузећа
Спортско-туристички
центар
„Свилајнац“ његове послове и
овлашћења вршиће привремени

За све што није регулисано
овом Одлуком примењиваће се
важеће одредбе позитивно-правних
прописа који се односе на ову
материју, као и одредбе Статута
Јавног
предузећа
Спортскотуристички центар „Свилајнац“.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу и
примењиваће се осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
гласнику општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-8,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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На основу члана 6. став 1.
тачка 3 и члана 11-18. Закона о
финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 62/06),
члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32.
став 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 41. став 1. тачка
3. Статута општине Свилајнац
('Службени
гласник
општине
Свилајнац'', број 2/08), Скупштина
општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 26.03.2010.године,
донела је

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
пет
просторних
јединица
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.“

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

Члан 2.

Члан 1.
У Одлуци о општинским
комуналним таксама („Службени
гласник општине Свилајнац“, број
15/09), члан 8. мења се и гласи:
«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

У Тарифи комуналних такси
општине, која чини саставни део
Одлуке, у Тарифном броју 7. у тачки
1. уместо речи „6 динара“ стајаће
реч „22 динара“.
Члан 3.
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:06-8/10-I-9,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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На основу члана 43. и члана 63.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 , Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Свилајнац“ број 15/09),године, Скупштина Општине
Свилајнац на седни одржаној дана 26.03.2010. године је донела:

О Д Л У К У О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о Буџету Општине Свилајнац за 2010. годину , мења се и гласи:
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
Издаци буџета
Буџетски дефицит

614.786.419 динара
618.786.419 динара
4.000.000 динара

Б И Л А Н С За период 01.01. до 31.12.2010.године утврћује се:

Опис
1
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1 Порез на доход.и добит./осим самодоп/
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
1.5.Остало порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
2.1.Приходи из буџета
3.Трансфери
4. Примања од продаје нефинансијске имов.
II. УКУПНИ Р АСХОДИИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6.Остали расходи
2.ТЕКУЋИ ТР АНСФЕРИ
2.1.КАПИТАЛНИ ТР АНСФЕРИ
3.КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
III.ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (I – II)

Екон.класиф
2

/У
динарима/
Укупно буџет
3

7+8

564.786.419

7
71
711
711180
713
714
716
74
79
733
8

564.286.419
272.910.000
114.700.000
2.000.000
76.200.000
31.600.000
48.410.419
123.750.000
57.626.000
110.000.000
500.000

4+463+5

593.016.419

4 (без 463)
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
4632
5
(7+8)-(4+5)

357.971.919
143.116.944
148.660.460
920.000
19.000.000
2.500.000
43.774.515
64.019.000
146.700.000
24.325.500
-28.230.000
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1
IV . ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛА ТЕ ПРИМЉЕНИХ И ДАТИХ КРЕДИТА
V . ЗАДУЖИВАЊЕ
1. Задуживање од домаћих кредитора
VI. ОТПЛАТА ДУГА
1. Отплаћивање домаћег дуга /КРТ-у/
VII.НЕТО ДЕФИЦИТ /V-VI /

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

2

3

92
91
911
61
611
(6–9)

УКУПАН БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (III-VII)
НЕР АСПОРЕЂЕНИ ПРИХОД ИЗ РАН.ГОД.

0
50.000.000
50.000.000
25.770.000
25.770.000
24.230.000
4.000.000

3

0

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Општине Свилајнац за 2010. годину мења се и гласи:
Буџет општине за 2010.годину састоји се од :

I. ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ:
1). Прихода и примања (Кл.7+8+9) у износу од 614.786.419 динара ,
2). Расхода и издатака (Кл.4+5) у износу од 618.786.419 динара и
3). Буџетског дефицита (1-2) од 4.000.000 динара.

II. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ИЗДАТАКА ЗА ОТПЛАТЕ ДУГА:
4). Примања од домаћих задуживања (Кл.9) у износу од 50.000.000 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 24.320.00 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 24.230.000 динара
обезбеђују се из:
-примарног дефицита – (Класа 7+8 минус 4+5) у износу -28.230.000 дин.
-нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.000.000 динара.

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету Општине Свилајнац за 2010. годину, мења се и гласи:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима
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Извор
финансир.
1

Економска
Шифра
7
711
711110
711120
711140
711180
711190
712
713
713120
713310
713420
713610
714
714430
714440
714510
714540
714550
714560
716
733
733150
733250
741
741150
741520
741530
741540
742
742150
742250
742350
743
745
771
772

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Назив прихода и примања
ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ
ПРИХОДИ
Порези на доходак и
капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од
самост.делатности
Порез на приходе од имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне
трансакције

Износ плана

506.660.419
116.700.000
80.500.000
14.200.000
10.000.000
2.000.000
10.000.000
200.000
76.200.000
50.000.000
6.000.000
20.000.000

Порез на акције
Порез на добра и услуге
Комунална такса за
коришћ.рекл.паноа
Средства за противпожарну
заштиту

200.000
31.600.000

Порез на моторна возила
Накнада за коришћ.прост.и
грађ.земљ.
Концесионе накнаде и
боравишне таксе
Општинске и градске таксе
Комунална такса на фирму
Трансфери од других нивоа
власти
Текући трансфери
Капитални трансфери
Приходи од имовине
Камата на средства буџета
општине
Накнада за коришћ.прост.и
грађ.земљ.
Накнада за коришћ.прост.и
грађ.земљ.
Комун.такса за кор.обале у
посл.свр
Приходи од продаје добара
и услуга
Прих.од прод.добара у
кор.нивоа општ.
Таксе у корист нивоа општине
Прих.општ.органа од
спор.прод.услуга
Приходи од новчаних казни
и прекрш.
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
реф.расхода
Мемор.ставке за

18.000.000

1.500.000
100.000

6.000.000
500.000
5.500.000
48.410.419
110.000.000
100.000.000
10.000.000
50.900.000
1.500.000
400.000
37.000.000
12.000.000
66.500.000
9.000.000
50.000.000
7.500.000
1.500.000
2.500.000
2.000.000
150.000
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реф.расх.из пред.год.
ПРИМАЊА ОД
ПРОД.НЕФИН.ИМОВ.
Прим.од продаје покретних
ствари
Прим.од
прод.остал.основн.средстава
УКУПНО БУЏЕТСКИ
ПРИХОДИ
Сопствени приходи буџетских
корисника
СВЕГА ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (7+8)
Примања од домаћих
задуживања
Примања од
прод.дом.акција
УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И
ЗАДУЖ(7+8+9)

8
812
813

4

7
I.
911
921
II.

500.000
500.000
0
507.160.419
57.626.000
564.786.419
50.000.000
0
614.786.419

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

Екон.шиф.
4
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
463
47

Врста расхода и издатака
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјал.доприн.на терет
послод.
Накнаде запосленима
Социјална давања
запосленима
Накнаде запосленима
Награде и остала давања зап.
Одборнички додатак
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата
Отплата камата
домаћ.банкама
Субвенције јавним предузећ.
Субвенције јавним
предузећима
Трансфери и донације
Текући трансфери
Права из социјалне заштите

Изд.из
буџета
513.560.419
132.436.904
107.296.518

Изд.из
соп.ср.
55.130.500
10.680.040
5.750.671

Укупни
издаци
568.690.919
143.116.944
113.047.189

19.520.386
250.000

1.029.369
0

20.549.755
250.000

4.070.000
0
0
1.300.000
104.560.000
34.500.000
5.500.000
19.000.000
26.000.000
8.000.000
11.560.000
720.000

2.200.000
1.700.000
0
0
44.100.460
7.177.600
859.500
4.158.400
1.226.900
21.323.100
9.354.960
200.000

6.270.000
1.700.000
0
1.300.000
148.660.460
41.677.600
6.359.500
23.158.400
27.226.900
29.323.100
20.914.960
920.000

720.000
19.000.000

200.000
0

920.000
19.000.000

19.000.000
210.719.000
210.719.000
2.500.000

0
0
0
0

19.000.000
210.719.000
210.719.000
2.500.000
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Накнаде за социј.зашт.из
буџета
Остали расходи и порези
Дотације невлад.организац.
Судске таксе
Новчане казне и пенали
Стална и текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНС.ИМОВ.
Издаци за основна средства
Зграде и грађев.објекти
Опрема
Остала основна средства
Прибављање земљишта
СВЕГА ТЕК.Р АСХ.И
ИЗД.(4+5):
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГА
Отплата главнице
Отплата главн.од
дом.кредитора
УКУПНО РАСХ.ИЗД.И
ОТПЛАТЕ

472
48
481
482
483
49
5
51
511
512
515
541
I.
6
61
611
II.

Члан 4.

Раз.

Глава

Фун.

1

110

2

110

2.500.000
30.624.515
21.424.515
1.200.000
8.000.000
13.000.000

0
150.000
0
150.000
0
0

2.500.000
30.774.515
21.424.515
1.350.000
8.000.000
13.000.000

23.600.000
23.600.000
500.000
12.100.000
1.000.000
10.000.000

725.500
725.500
84.000
371.500
270.000
0

24.325.500
24.325.500
584.000
12.471.500
1.270.000
10.000.000

537.160.419
24.000.000
24.000.000

55.856.000
1.770.000
1.770.000

593.016.419
25.770.000
25.770.000

24.000.000

1.770.000

25.770.000

561.160.419

57.626.000

618.786.419

II П О С Е Б А Н Д Е О : - Р АСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА
Члан 4. Одлуке о буџету Општине Свилајнац мења се и
гласи:
Соп.прих
оди
Средства
М.зај.и
из буџета
кор.
Укупно
Поз.
Ек.кл
Опис
Извор 1
Извор 4
план
СО И
ОПШТИН.ВЕЋЕ
15.820.765
0
15.820.765
Плате и додаци
1
411 запосл.
12.316.171
0
12.316.171
Соц.допр.на
2
412 тер.послод
0
2.204.594
2.204.594
3
417 Одборнички додатак
1.300.000
0
1.300.000

4

411

5

412

1
3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

410
6

411

7

412

8

414

9

416

ЈАВНО
ПРАВОБР АН.
Плате и додаци
запосл.
Социј.допр.на
тер.посл.
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Плате и додаци
запосл.
Соц.допр.на
тер.посл.
Соц.дав.запосленим
а
Јубилар.и друге
нагр.

875.674

0

875.674

742.821

0

742.821

132.853

0

132.853
0

175.738.784

28.322.00
0

204.060.784

46.726.959

0

46.726.959

8.691.825

0

8.691.825

4.000.000

0

4.000.000

0

0

0
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10
11
12
13

413
421
422
423

14

424

15
16

425
426

74

441

38

463

17
19

472
482

18
20

483
512

21

515

39

541

75

611

2
911
22

411

23

412
413

67

414
415

68
24
84
69

416
421
422
423
424

25
85

425
426

87
26

482
511
512
515

3

820
27

411

28

412

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Накнаде за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Попр.и одрж.обј.и
опр.
Материјал
Отплата камата
посл.банк.
Агенција за регион.
Развој
Стипенд.и
соц.давања
Порези
Судске казне и
налози
Набавка опреме
Набав.ост.осн.средс
т.
Прибављање
земљишта
Отплата главн.по
кредиту
ДРУШТ. БРИГА О
ДЕЦИ
Плате и додаци
запосл.
Соц.допр.на
тер.послод.
Накн.у натури
Социјал.дав.запосле
н.
Накнаде за
запослене
Јубил.и друге
награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјал. Услуге
Попр.и одрж.обј.и
опр.
Материјал
Порези, казне и
таксе
Зграде и објекти
Набавка опреме
Остала основна
сред.
КУЛТУРА
Плате и додаци
запосл.
Соц.допр.на
тер.послод

250.000
14.300.000
5.000.000
15.000.000

0
4.413.100
0
713.400

250.000
18.713.100
5.000.000
15.713.400

14.000.000

14.056.400

6.300.000
10.000.000

56400
20.440.60
0
628.500

720.000

200000

920.000

550.000

0

550.000

2.500.000
1.200.000

0
0

2.500.000
1.200.000

8.000.000
2.000.000

0
100.000

8.000.000
2.100.000

2.500.000

0

2.500.000

10.000.000

0

10.000.000

24.000.000

1.770.000

25.770.000

52.496.578

27.434.00
0

79.930.578

40.128.692

5.750.671

45.879.363

7.167.886
0

1.029.369
0

8.197.255
0

0

2.200.000

2.200.000

0

1.700.000

1.700.000

0
4.000.000
0
1000000
0

0
2.715.000
623.000
3.005.000
560.000

0
6.715.000
623.000
4.005.000
560.000

0
200000

657.000
8.709.960

657.000
8.909.960

0
0
0

150.000
84.000
200.000

150.000
84.000
200.000

0

50.000

50.000

18.635.103

1.870.000

20.505.103

7.381.875

0

7.381.875

1.323.228

0

1.323.228

26.740.600
10.628.500
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35
29
30
31

414
421
422
423

32

424

33
34

425
426

40
36

511
512

37

515

4
560

90
91

421
423

92

424

93
94
95

425
426
512

5
912
44

463

6
920
45

463

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Социјал.дав.запосле
н.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Попр.и одрж.опр.и
обј.
Материјал
Санација крова
библиот.
Набавка опреме
Набавка
остал.осн.ср.
ФОНД ЗА ЗАШТ.И
УНАПР.
ЧОВЕКОВЕ
ОКОЛИНЕ
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Попр.и одрж.опр.и
обј.
Материјал
Машине и опрема
ТР АНСФ.ДРУГ.НИВ.
ВЛ
ОСНОВНО
ОБР АЗОВА
413300.000
414116.000
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

ТР АНСФ.ДРУГ.НИВ.
ВЛ
СРЕДЊЕ
ОБР АЗОВА
413 44.000
414 358.000
421 - 8.000.000
422 670.000
423 - 1.000.000

70.000
1.200.000
500.000
1.500.000

0
49500
236.500
440.000

70.000
1.249.500
736.500
1.940.000

5.000.000

610.500

5.610.500

200.000
360.000

225.500
16.500

425.500
376.500

500.000
100.000

0
71.500

500.000
171.500

500.000

220.000

720.000

34.000.000

0

34.000.000

15.000.000
1.500.000

15.000.000
1.500.000

7.000.000

7.000.000

1.500.000
1.000.000
8.000.000

1.500.000
1.000.000
8.000.000

41.226.000

0

41.226.000

15.332.000

0

15.332.000
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300.000
1.800.000
960.000
200.000
2.000.000

ЦЕНТАР ЗА
СОЦ.РАД
БУЏЕТСКИ
ФОНДОВИ
Фонд за
уређ.грађ.земљ.
Фонд за екологију
Фонд за
прот.пож.заш.
Фонд за
пољопривреду
Здравст.-Дом
здравља
Туристичка
организац.
Фонд за стамбену
изгр.
Месни самодопринос
СУБВЕНЦИЈА
ЈП“СПОР.
ТУР.ЦЕНТАР“

ДОТАЦ.НЕПР.ОРГА
Н.
Дот.орган.спорта
Дот.удружењима
грађ.
Дот.удружењима
обол.
Дот.верским
организац.
Дот.Сталнa
конф.градова
Дот.Ветеринар.инсти
т.
Дот. СУБНОР-у
Дот.ЦРВЕНОМ
КРСТУ
Дот.за заштиту
спомен.
Финансир. Пол.стран
БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
УКУП. Р АСХ. И
ИЗД.

6.911.000

0

6.911.000

146.700.000

0

146.700.000

140.000.000
0

0
0

140.000.000
0

100.000

0

100.000

2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

0

4.000.000

0

0

0

100.000
500.000

0
0

100.000
500.000

19.000.000

0

19.000.000

21.424.515
15.000.000

0
0

21.424.515
15.000.000

700.000

0

700.000

700.000

0

700.000

700.000

0

700.000

100.000

0

100.000

0
100.000

0
0

0
100.000

3.664.515

0

3.664.515

0
460.000

0
0

0
460.000

13.000.000
3.000.000
10.000.000

0
0
0
57.626.00
0

13.000.000
3.000.000
10.000.000

561.160.419

618.786.419
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У Посебном делу из члана 4. ове Одлуке укупан износ расхода и издатака од 618.786.419
динара, распоређен је по корисницима и наменама и то : -из средстава буџета у износу од
557.160.419 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.

Члан 5.
Ову Одлуку спровести у плану
буџета и плановима корисника и на
основу ње извршавати расходе и
издатке.
Остале одредбе Одлуке о
буџету Општине Свилајнац за 2010.
годину („Службени гласник Општине
Свилајнац“ број 15/09), остају
непромењене.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења, а примењиваће
ће се од 01.01.2010. године и
објавити у „Службеном гласнику
Општине Свилајнац“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-8/10-I-10, Дана:
26.03.2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

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 26.03.2010. године, донела
је

ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ И НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ГР АЂЕВИНСКОГ
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
законом 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.
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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 којима 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 става 1. 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
пет
просторних јединица, 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;
ДРУГ А 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. 4607/1,
наставља границом катастарске
парцеле 4606 и и делом катастарске
парцеле 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,
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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:
Трећа
зона
обухвата
све
катастарске парцеле које се налазе
у границама Генералног плана
„Свилајнац 2020“, а које нису
обухваћене првом и другом зоном.

ЧЕТВРТА ЗОНА:
Четврту
зону
чине
делови
катастарских општина: Луковица,
Дубље, Црквенац, Кушиљево и
Грабовац, а који нису обухваћени
Генералним планом
„Свилајнац
2020“.
ПЕТА ЗОНА:
Пету зону чине следећа насеља
односно
катастарске
општине:
Бобово, Седларе, Гложане, Бресје,
Радошин, Војска, Мачевац, Врлане,
Тропоње,
Купиновац,
Роћевац,
Ђиринац,
Проштинац,
Дубница,Суботица и Роанда.
Члан 7.
Намена
грађевинског
земљишта може бити: становање,
комерцијална
делатност,
производна делатност и остале
намене, те се и намена објеката
утврђује на основу следеће поделе:
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1) становање и то:
- индивидуални стамбени
објекти,
стамбени
објекти
на
засебним парцелама у зонама
индивидуалног
становања
са
највише три стана;
- стамбени објекти са више
од три стамбене јединице (станови у
колективним стамбеним зградама,
станови
у
пословно-стамбеним
објектима, стамбени део у оквиру
атељеа или пословног простора);
2) комерцијална делатност:
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.;
3)
производна
делатност
(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, као и магацини као
посебни објекти, надстрешнице за
складиштење
робе,
отворена
складишта (стоваришта) итд.);
4) остале намене:
- помоћни објекти површине до 30m²
(гараже, оставе, септичке јаме,
бунари, ограде и сл.),
- пољопривредни објекти, објекти
намењени
производњи
садног
материјала, објекти у функцији
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цвећарства и
украсног
биља,
ратарства, воћарства, повртарства,
сточарства, рибарства, лова и узгоја
дивљачи, објекти за пружање
пољопривредних услуга и сл. И
- економски објекти који се граде
самостално
или
уз
стамбене
индивидуалне
објекте:
летња
кухиња,
надстрешнице,
оставе,
котларнице и сл.
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,
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- 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 легално
изграђених
објеката инвеститор
плаћа износ у висини од 20% од
накнаде за уређење грађевинског
земљишта утврђене на основу ове
одлуке.
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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).

НАМЕНА ОБЈЕКТА
СТАНОВАЊЕ
Индивидуални стамбени објекти
до три стамбене јединице
Легализација индивидуалних стамбених
објеката до три стамбене јединице чија је
површина до 100m²
Легализација индивидуалних стамбених
објеката до три стамбене јединице чија је
површина преко 100m²

Стамбени и
Стамбени део
стамбенопословни
објекти са више
од три стамбене
Пословни део
и пословне
јединице
(колективно
станов.)
КОМЕРЦИЈАЛНА И
ПРОИЗВОДНА ДЕЛАТНОСТ
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
помоћни објекти површине до
30m²
пољопривредни и економски
објекти
Члан 12.
Износ накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за локације
за које није донет Програм,
представља
производ
бруто
површине свих етажа објекта, и
основице дате табелом у члану 11.
ове Одлуке.

Члан 11
Накнада се обрачунава у
динарима на основу зона утврђених
овом Одлуком, при чему се у оквиру
сваке зоне утврђује висина накнаде
за различите намене у складу са
номиналним вредностима, које су
дате у следећој табели и то дин /m2
бруто површине:

I

II

2114

1300

845

Зона
III

IV

V

1041

780

520

520

416

312

208

1268

780

625

468

312

5280

3300

2640

1980

1320

6600

4125

3300

2475

1650

2601

1951

1300

1040

780

1560

1040

910

650

390

156

104

91

65

39

Обрачун површина свих врста
објеката и простора врши се по ЈУСу У.Ц2.100 (СРПС. Ц2.100) а у
складу са критеријумима из ове
Одлуке.
Члан 13.
Висина накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за локације

51 Број 22 – Свилајнац 26. март 2010

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
грађевинског
земљишта
и
инвеститора објекта.
Члан 14.
За ограде, 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.
Висина накнаде за уређивање
грађевинског
земљишта
у
зависности од намене објекта који се
гради умањује се за следеће
корективне коефицијенте и то тако
што се за:
1. изградњу подрума примењује
коефицијент 0,50;
2. изградњу таванског простора
односно поткровне етаже светле
висине преко 1,50m примењује
коефицијент 1,00;
3. изградњу гараже у оквиру
стамбеног
објекта
примењује
коефицијент 0,50;
4. лође отворене највише са две
стране примењује коефицијент 0,75;
5. изградњу покривених тераса
отворених најмање са три стране,
покривених пролаза и покривених
надстрешница и слично примењује
коефицијент 0,50 и
6. изградњу балкона и непокривених
тераса, равни проходних кровова
примењује се коефицијент 0,25.
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Члан 15.
Накнада
за
уређивање
грађевинског земљишта по овој
Одлуци плаћа се једнократно или у
ратама и то:
-за индивидуалне стамбене
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 три стамбене јединице и објекте
комерцијалнде делатности 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
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у
законски
прописаном
року
пријавили, накнада се обрачунава
на основу члана 12. 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.
У случају плаћања накнаде
једнократно износ се умањује за
10%.
За индивидуалне 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 и 5/2010).
У поступку легализације за
индивидуалне стамбене објекте
преко 100 m2 плаћа се 60% од
накнаде за уређивање грађевинског
земљишта обрачунате у складу са
овом Одлуком.
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.
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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
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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 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.
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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
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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.

-

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.

Члан 23.
Од обавезе плаћања накнаде
ослобађају се:
- лица која примају материјално
обезбеђење породице, и

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:

Намена објекта
Индивидуални стамбени објекти и
стамбене јединице у објектима
колективног становања
ОБЈЕКТИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И
ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ до
20.000m²
ОБЈЕКТИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И
ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
преко 20.000m²
ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
до 200.000m²
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
преко 200.000m²

I

II

12 дин/m2

11
дин /m2

18
дин /m2

Зона
III

IV

V

10
дин /m2

8
дин /m2

6 дин/m2

16
дин /m2

14
дин /m2

11
дин /m2

8 дин/m2

80
дин /m2

80
дин /m2

80
дин /m2

80
дин /m2

80
дин /m2

8
дин /m2

7
дин /m2

6
дин /m2

4
дин /m2

2
дин/m2

9
дин /m2

8
дин /m2

7
дин /m2

5
дин /m2

3 дин/m2

40
дин /m2

40
дин /m2

40
дин /m2

40
дин /m2

40
дин /m2

Напомена:
Неизграђеним
грађевинским земљиштем у четвртој
и петој 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.
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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
општине Свилајнац'',број 15/2009).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
«Службеном
гласнику
општине
Свилајнац».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-11,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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На основу члана 2. и 4. Закона
о
комуналним
делатностима
(„Службени гласник РС” број 16/97 и
42/98), члана 20. и 32.Закона о
локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана
41. Статута општине Свилајнац
(„Службени
гласник
општине
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина
општине Свилајнац, на седници
одржаној 26.03. 2010.године, донела
је
ОДЛУКУ
О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се
објекти водовода и канализације
који
се
сматрају
комуналним
објектима од општег интереса и
прописују
услови
и
начин
снабдевања
водом
грађана,
привредних и других субјеката (у
даљем тексту корисника), одвођење
и пречишћавање атмосферских,
фекалних и индустријских отпадних
вода,
услови
изградње,
реконструкције,
одржавања
и
коришћења објеката и уређаја за
снабдевање водом и одвођење
фекалних и индустријских отпадних
вода, начин и услови прикључивања
на водоводну и канализациону
мрежу, мере ограничења потрошње
воде и мере заштите објеката и
уређаја водовода и канализације.
Члан 2.
Производња и дистрибуција
воде је
сакупљање,
прерада,
односно пречишћавање воде и
испорука воде корисницима за пиће
и
друге потребе,
водоводном
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мрежом до
потрошача.

мерног

инструмента

Члан 3.
Пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода је
сакупљање и уклањање отпадних,
атмосферских и површинских вода
са јавних површина канализацијом,
одводним каналима, дренажом, или
на
други
начин,
њихово
пречишћавање и испуштање из
мреже, одржавање канализационе
мреже, канала, сливника и других
објеката за уклањање вода, као и
сакупљање искоришћених вода од
прикључака потрошача на уличну
мрежу и одвођење канализационом
мрежом.
Члан 4.
Објекти за водоснабдевање:
бунари, црпне стнице, постројења за
пречишћавање
воде
са
резервоарима, главни водови и
разводна мрежа, и прикључци са
водомерима и арматура водомера,
сматрају се комуналним објектима
од посебног друштвеног интереса.
Објекти
за
канализацију:
црпне станице, постројења за
пречишћавање
фекалних,
индустријских отпадних вода и
атмосферских
вода,
главни
колектори и разводна мрежа као и
остали пратећи објекти сматрају се
комуналним објектима од посебног
друштвеног интереса.
Члан 5.
Технички систем за испоруку
воде
представљају
следећа
постројења и уређаји:
1. изворишта са објектима и
опремом,
2. транспортни цевовод,
3. постројења за пречишћавање
воде,
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4. уређаји за потискивање воде
(црпне станице),
5. резервоари,
6. водоводна мрежа,
7. прикључци до мерног уређаја
корисника,
8. окна за мерни уређај,
9. уређаји за мерење количине
испоручене воде (у даљем тексту
водомери),
10. кућне инсталације.
Постројења и уређаји из става
1. овог члана, тачке од 1 до 7 чине
јавни водовод.
Постројења
и уређаји из
става 1. овог члана, тачке од 8 до
10 чине унутрашње инсталације.
Члан 6.
Технички систем за одвођење
воде
представљају
следећа
постројења и уређаји:
1. затворени канали,
2. отворени
канали
атмосферских вода,
3. ревизиона окна,
4. таложници,
5. црпне станице,
6. постројења
за
пречишћавање отпадних
вода,
7. сливници и прикључци
сливника,
8. прикључци,
9. уређај
за
мерење
испуштене воде,
10. кућне инсталације,
11. септичке јаме.
Постројења и уређаји из ставе
1. овог члана, тачке од 1. до 8. чине
јавну канализацију.
Постројења и уређаји из ставе
1. овог члана, тачке од 9. до 11.
чине
унутрашњу
инсталацију
канализације.
Члан 7.
Објекти и уређаји водовода и
канализације који се изграђују у
складу са урбанистичким плановима
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и намењени су за један објекат не
сматрају се јавним објектима.

-

Члан 8.
О одржавању јавног водовода
и канализације стара се и управља
комунално предузеће коме се ови
послови поверавају, а о одржавању
унутрашњих инсталација стара се
корисник.
Члан 9.
Комунално
предузеће
је
дужно да:
уредно снабдева потрошаче
водом,
уредно одржава изграђене
објекте,
уређаје
и
инсталације
водовода
и
канализације,
проширује
капацитет,
изграђује и реконструише
објекте
водовода
и
канализације
са
другим
заинтересованим субјектима,
врши контролу санитарнохигијенске исправности воде,
учествује
у
доношењу
просторно-планске
документације.
II. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Објекти
водоводне
и
канализационе мреже изграђују се
из средстава:
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта,
удружених
средстава
комуналног
предузећа
и
других
заинтересованих
инвеститора,
посебног наменског учешћа
грађана на основу удружених
средстава,
месног
самодоприноса
грађана,

-

учешћа
овлашћеног
предузећа
које
управља
водоводом
и
канализационом мрежом,
учешће инвеститора других
грађевинских објеката када је
то у њиховом интересу и
из
других
средстава
намењених у ову сврху.
Члан 11.

Програм развоја водоводне и
канализационе мреже утврђују се
планском докуметацијом, Програмом
рада
Фонда
за
уређивање
грађевинског земљишта, Плановима
развоја
месних
заједница
и
програмима утврђеним од стране
СО Свилајнац.
Члан 12.
Програм развоја водоводне и
канализационе мреже мора бити
усаглашен са плановима
и
програмима развоја изградње у
општини Свилајнац.

Члан 13.
Инвеститор, односно извођач
радова кога изабере инвеститор, не
може започети изградњу водовода и
канализације
без
техничке
докуметације,
која
мора
бити
усаглашена
са
пројектном
документацијом
водоводног
и
канализационог система општине
Свилајнац.
Члан 14.
Изградња, реконструкција и
проширење мреже и других објеката
и
инсталација
водовода
и
канализације врши се на основу
одобрене
инвестиционо-техничке
документације.
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На објектима из претходног
става не могу се вршити никакви
радови без одобрења комуналног
предузећа.
Члан 15.
Комунално
предузеће
је
носилац
права
и
обавеза
инвеститора код изградње објеката
водовода и канализације осим када
се ови објекти граде средствима
инвеститора која нису обухваћена
чланом 10. ове Одлуке.
Члан 16.
Комунално предузеће може
дати сагласност да инвеститор или
извођач сам изведе радове на
водоводној и канализационој мрежи
и прикључцима, ако располаже
средствима и стручним радницима
за извођење хидрограђевинских
радова или има таквог подизвођача.
Када
надлежни
орган
Скупштине
општине
одобри
извођачу радова да као инвеститор
изведе хидрограђевинске радове на
водоводној и канализационој мрежи,
извођач је у обавези да радове
изведе у складу са одобреном
инвестиционо-техничком
документацијом,
техничким
условима и надзором од стране
комуналног предузећа
Уколико се радови изведу
супротно одредбама из става 2. овог
члана, комунално предузеће не
може дати сагласност за употребу
тих објеката нити се они могу
употребљавати док се не отклоне
недостаци на њима.
Члан 17.
Изграђени комунални објекти
предају
се
на
коришћење,
управљање
и
одржавање
комуналном предузећу, у складу са
Одлуком Скупштине општине.
Ако објекти из става 1. овог
члана не испуњавају прописане
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услове изградње и коришћења, а
пуштени су у експлоатацију преносе
се комуналном предузећу након
отклањања недостатака у складу са
прописима о изградњи објеката.
Објекти
изграђени
без
Решења о грађевинској дозволи
издатог од општинског органа
надлежног за грађевинске послове
не могу се прикључити на комуналне
објекте.
Члан 18.
Ради
заштите
човекове
средине грађани и правна лица
дужни су да своје објекте прикључе
на изграђену јавну мрежу водовода
и канализације.
Трошкови прикључења падају
ну
терет
корисника,
односно
власника објеката (потрошача).
ПРИКЉУЧИВАЊЕ
Члан 19.
Сваки
објекат
(стамбени,
пословни и други) мора имати
посебан прикључак на водовод.
Члан 20.
Водоводни прикључак почиње
од споја са уличном водоводном
мрежом или од цеви секундарне
мреже у блоковској изградњи, а
завршава се у склоништу (шахти) за
водомер са вентилом иза водомера.
Од уличног прикључка може
се уградити једна водоводна цев за
два или више објекта, која се иза
регулационе линије улице грана у
посебне спојеве за сваки објекат.
Стамбена зграда која има
засебан улаз и чини посебну
грађевинску целину, сматра се
засебним објектом у смислу ове
Одлуке и може имати посебан
прикључак.
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Прикључак из једног објекта у
други није дозвољен осим када се
повезују помоћни објекти стамбене
зграде (гараже), помоћне зграде и
други
објекти
који
припадају
стамбеној згради.
Препродаја
воде
није
дозвољена.

спора као и потребну документацију
на основу које ће комунални орган
одлучивати.
Решење првостепеног органа
из става 1. овог члана општински
орган Управе дужан је да донесе у
року од 3 дана од дана пријема
захтева комуналног предузећа.
Жалба на Решење не одлаже
извођење радова.

Члан 22.

Члан 24.

Када не постоје техничке
могућности да се прикључак изведе
преко
земљишта
корисника
прикључака или у општој употреби,
власник и носилац права трајног
коришћења
земљишта
или
корисници друштвене својине, дужни
су да дозволе постављање цеви
водоводног
и
канализационог
прикључка преко земљишта којим
располажу.
У случају из претходног става,
физичка и правна лица за чији се
објекат врши повезивање прикључка
преко туђег земљишта дужни су да
накнаде стварно начињену штету до
које
долази
извођењем
и
коришћењем прикључка.
О
накнади
штете
из
претходног става,
решава
се
споразумно или судским путем.

Прикључење објекта може се
дозволити
на
већ
изграђени
прикључак на другом објекту, испред
водомера, уколико не постоје
технички и други услови да се
изведе посебан прикључак.
Корисници прикључка не могу
се противити прикључењу објекта на
њихов прикључак уколико се тиме не
погоршавају услови за снабдевање
водом њихових објеката, о чему даје
мишљење комунално предузеће.
У случају спора по овом
основу аналогно ће се применити
члан 23. ове Одлуке.

Члан 23.
Ако физичко или правно лице
не дозволи изградњу шахти пролаз
водоводне или канализационе цеви
преко његовог земљишта, на захтев
комуналног предузећа или грађана,
надлежни општински орган Управе
за комуналне послове, сходно
Закону донеће решење у првом
степену, којим ће се наложити том
лицу да пролаз дозволи, да би се
водоводни и канализациони објекти
изградили.
Уз захтев из претходног става,
комунално предузеће доставља
своје мишљење у вези предметног

Члан 25.
Лице које прикључује објекат
на туђи (изграђени) прикључак, у
чијој изградњи оно није учествовало,
дужно је да сразмерно накнади
стварне трошкове лицима која су
уложила средства за изградњу
прикључка.
Спор
око
накнаде
из
претходног става не задржава
прикључење објекта на водоводну и
канализациону мрежу.
Члан 26.
На водовод се не могу
прикључити водоводне инсталације
које су повезане на изворишту изван
јавног водовода, док комунално
предузеће не преузме та изворишта
на управљање и коришћење.
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Члан 27.

Члан 30.

Изградња
прикључка
на
водоводну и канализациону мрежу
може се отпочети на основу Решења
о грађевинској дозволи.
Решење
о
грађевинској
дозволи издаје надлежни општински
орган Управе, на основу поднетог
потпуног захтева странке.
Техничке и друге услове за
прикључење на мрежу водовода и
канализације одређује комунално
предузеће у складу са пројектом и
урбанистичким плановима.

Комунално предузеће дужно
је, и има право да искључи сваки
прикључак који је повезан на
водоводну и канализациону мрежу
без његове сагласности, а правно
или физичко лице за чије је потребе
извршено овакво прикључивање
дужно је да надокнади трошкове око
искључивања и надокнади цену за
бесправно утрошену воду или
коришћење канализације.
Искључивање
бесправно
уграђеног
водоводног
или
канализационог
прикључка
извршиће се
по спроведеном
поступку, одмах по сазнању, тако
што ће се цеви отклонити и
демонтирати а земљиште довести у
првобитно стање.

Члан 28.
Радове
на
изградњи,
реконструкцији
и
поправци
прикључка за водоводну мрежу од
уличног вода (места прикључка) до
водомера и на водомеру може
изводити само комунално предузеће
уз наплату услуге од корисника
прикључка (потрошача воде) по
утврђеном ценовнику, предмеру и
предрачуну радова.
Члан 29.
Када је прикључак урађен
сагласно члану 28. овлашћено
предузеће даје писмену сагласност
за употребу прикључка, уз наплату
наканде по утврђеном ценовнику.
Након тога се врши евидентирање
потрошача.
Прикључивање прикључака на
водоводну и канализациону мрежу
искључиво
врши
овлашћено
предузеће.
Забрањено је и кажњиво
свако прикључивање на јавну
водоводну и канализациону мрежу
без писмене сагласности комуналног
предузећа.

Члан 31.
Прикључење
на
мрежу
водовода неће се одобрити :
корисницима
који
имају
индивидуални
начин
захватања и снабдевања
водом (двојно снабдевање),
на повратном цевоводу од
водозахвата на месту званом
„Перкићево“ до резервоара,
осим
за
колективно
снабдевање,
ако би се водоводне цеви
укрштале
са
постојећом
канализационом
мрежом,
клозетом
или
септичком
јамом, парним постројењима,
зградама за прање, чишћење
и фарбање, складиштима
соли, хигијенским и другим
хидроскопним
средствима,
које
би
угрожавале
безбедност снабдевања и
здравље потрошача.
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СНАБДЕВАЊЕ

Члан 34.

Члан 32.

У случају веће несташице
воде или других тешкоћа надлежни
општински орган прописаће ред
првенства
у
снабдевању,
ограничењу или забрани трошења
воде појединим корисницима (прање
и поливање улица, поливање
паркова, пуњење базена, употреба
водоскока, прање возила, заливање
вртова и слично), као и начин
контроле прописаних ограничења и
њиховог спровођења.
Ограничење потрошње воде
не односи се на потребе за гашење
пожара.

Комунално
предузеће
је
обавезно да потрошачима обезбеди
довољене количине пијаће воде,
непрекидно тј. Од 0-24 часа, у
границама капацитета изворишта и
мреже.
Обавеза из претходног става
може престати само у случају
елементарних
непогода,
земљотреса, поплаве и слично или
веће несташице воде.
Ако до прекида у снабдевању
водом дође услед узрока наведених
у претходном ставу, комунално
предузеће је дужно да накнадно
обавести потрошаче о узроцима
прекида снабдевања водом, као и о
року отклањања сметњи.
Изузетно,
комунално
предузеће
може
прекинути
снабдевање водом ужем кругу
потрошача
без
обавештења
јавности, уколико се ради о
неопходним хитним оправкама и
када прекид неће бити дужи од
четири сата.
У
случају
немогућности
снабдевања
водом
због
реконструкције или већих поправки,
комунално предузеће је дужно да
најкасније 24 сата пре почетка
радова обавести потрошача о
прекиду у снабдевању водом.
ШТЕДЊА ВОДЕ
Члан 33.
Корисници су дужни да воду
рационално користе.
Уколико се количина воде у
водоводу смањи и угрози нормално
снабдевање
водом,
комунално
предузеће је дужно да предложи
неопходне мере за штедњу и
ограничење потрошње воде.

Члан 35.
Воду из јавног хидранта могу
користити предузећа и други правни
субјекти
који
имају
посебно
одобрење за такво коришћење воде,
као и ватрогасне службе за гашење
пожара.
Члан 36.
Овлашћено
предузеће,
искључује воду и може ускратити
даље коришћење у следећим
случајевима:
ако настане већи квар,
оштећење или сметње на
водоводној
инсталацији
корисника,
ако је склониште водомера
неисправно,
загађено,
затрпано или на други начин
неприступачно, а потрошач
није отклонио недостатке ни
после дате писмене опомене
од
стране
комуналног
предузећа,
ако
корисник
не плати
утрошену воду узастопно два
месеца,
ако накнадно утврди да је
водоводни
прикључак
непрописно
укрштен
са
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септичком
јамом или на други начин
санитарно
угрожава
водоводни систем.
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Члан 40.

ПЛАЋАЊЕ УТРОШЕНЕ ВОДЕ

Баждарење
и
жигосање
водомера врши се у складу са
законским
прописима,
преко
комуналног предузећа.

Члан 37.

Члан 41.

Потрошња воде утврђује се
водомером.
Сваки објекат мора имати
водомер.
Паушално
утврђивање
потрошње воде није дозвољено
осим у случајевима предвиђеним
овом Одлуком.
У случају скидања водомера
ради поправке или баждарења, за
физичка лица потрошња се утврђује
паушално, на бази просека у
последња три месеца.
За
предузећа,
установе,
занатске радње и сва остала лица,
потрошња се утврђује паушално у
висини тромесечног просека из
периода који претходи скидању
водомера, увећаног за 50%.

Ако је објекат пословностамбени, морају се уградити
водомери за одвојено регисторвање
потрошње, с обзиром да се цена
утрошене
воде
разликује
за
стамбене и пословне објекте.

Члан 38.
Водомер мора бити заштићен
у посебном склоништу (шахти).
Начин утврђивања, заштита и
смештај водомера врши се према
техничким условима које прописује
комунално предузеће.
Уколико комунално предузеће
утврди да водомер није доступан
или није заштићен на прописан
начин, поступиће се по члану 36. ове
Одлуке.
Члан 39.
Набавку, замену, поправку и
баждарење
водомера
врше
власници и корисници објеката,
односно потрошачи о свом трошку.

Члан 42.
У
великим
стамбеним
зградама са више улаза, који чине
засебне целине, мора се уградити
централни водомер за сваки улаз, а
у сваком стану мора се уградити
водомер одговарајућег профила.
Члан 43.
Утрошена
количина
воде
утврђује се преко
централног
заједничког водомера, а поједини
мали
водомери
у
појединим
становима, посебно се очитавају и
та количина се умањије од количине
утврђене на централном водомеру
објекта.
Станари стамбене зграде са
централним водомером међусобно
преко Скупштине станара зграде,
уређују
расподелу
количине
утрошене
воде
за
поједине
потрошаче,
сразмерно
броју
чланова
домаћинства, све до
уградње посебних – малих водомера
за сваки стан.
Скупштина станара зграде
доставља овлашћеном предузећу
податке о броју лица у стану за
обрачун утрошене количине воде
преко централног водомера,
а
обавезни су да сваку промену
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доставе пре него што се рачун за
воду испостави.
Члан 44.
Ако станари стамбене зграде,
односно Скупштине станара зграде
не
изврше
међусобно
распоређивање количине утрошене
воде или о томе не известе
комунално предузеће, накнаду за
утрошену количину воде плаћају сви
потрошачи према броју лица у стану
из
претходног месеца,
а
у
недостатку
такве
евиденције
накнаду плаћају носиоци станарског
права и власници станова на једнаке
делове.
Члан 45.
Јавне
чесме,
водоскоке,
фонтане
и
слично,
поставља
комунално предузеће на захтев
надлежног општинског органа.
Плаћање утрошене воде са
јавних чесми, водоскока, фонтана и
слично, ако није уграђен водомер,
уређује се уговором.
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зградама морају
се прикључити
преко водомера.
Уколико су хидранти за
противпожарну заштиту инсталисани
ван објекта, мимо водомера, не могу
се користити у друге сврхе.
Члан 49.
Коришћење воде може се
отказати само писменим поднеском
комуналног предузећа.
Трајно се може отказати
трошење воде само за порушене
објекте, а привремено уз потврду
Скупштине станара зграде, за стан
где постоји централни водомер.
Члан 50.
Накнада
за
коришћење
канализације
плаћа се
према
утрошеној количини воде.
Ако објекат није прикључен на
градски водовод, него се користи
сопствено извориште, накнада за
коришћење канализације плаћа се у
паушалном износу које одреди
комунално предузеће.

Члан 46.
ОДРЖАВАЊЕ
Комунално
предузеће
утврђује цену воде по кубном метру,
уз претходну сагласност надлежног
општинског органа.
Члан 47.
Потрошачи плаћају накнаду за
утрошену количину, воде према
стању
водомера
и
по
испостављеном рачуну.
Време
и
начин читања
водомера и испостављања рачуна
утврђује
се
општим
актом
комуналног предузећа.
Члан 48.
Хидранти за противпожарну
заштиту и за друге намене у

Члан 51.
Комунално
предузеће
је
дужно да објекат јавног водовода и
канализације редовно одржава у
исправном стању.
Члан 52.
Потрошачи воде и корисници
канализације сносе трошкове за:
одржавање,
поправку
и
замену
прикључка
од
вентила иза водомера до
свог објекта
(унутрашња
инсталација);
демонтирање, монтирање и
трошкове
транспорта
поправке водомера;
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-
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одржавање,
поправку
и
замену канализационих цеви
и
шахти
од
уличног
прикључка
према
свом
објекту
и
унутрашњих
инсталација,
одржавање
и
испирање
прикључних цеви од места
прикључка до свог објекта.
Члан 53.

Оштећења и кварови који
настану на прикључку, водомеру и
вентилима одмах се пријављују
комуналном предузећу које је
обавезно да на рачун потрошача
отклони
настале
кварове
и
оштећења у року од 48 сати.
На унутрашњим водоводним и
канализационим
инсталацијама
потрошач је дужан да отклони квар
што пре, а најкасније у року од три
дана.
У случају да потрошач не
дозволи да се отклони квар на
прикључку,
водомеру
или
вентилима, комунлно
предузеће
може да му искључи воду.
Члан 54.
Грађани, предузећа и друга
правна лица дужни су да чувају од
оштећења
водоводне
и
канализационе објекте и уређаје, као
и да оштећења на овим објектима
благовремено
пријављују
овлашћеном предузећу.
Члан 55.
Приликом извођења радова
на изградњи, реконструкцији и
одржавању објекта који се налази
испод, изнад или поред изграђене
водоводне и канализационе мреже
и других уређаја и инсталација
инвеститор радова је дужан да чува
водоводне и канализационе објекте
од оштећења, као и да надокнади
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комуналном предузећу евентуалну
штету.
Извођач радова је дужан да
пре почетка радова из претходног
става благовремено пријави почетак
радова
и
прибави
одобрење
комуналног предузећа.
Извођачи земљаних радова
на подручју где постоји водоводна
или канализациона мрежа дужни су
да пре почетка радова прибаве
катастарске податке о подземним
инсталацијама како их не би
оштетили приликом ископа.
Члан 56.
Забрањује се:
1. Прилаз
неовлашћених
лица, бунарима, црпним
станицама и резервоарима
јавног водовода;
2. Приступ и кретање у
заштитној зони изворишта
градског
водовода
“Перкићево” и резервоару
на брду “Баћица”;
3. Прилаз тешким возилима
(преко 7.5 тона) изнад
главног цевовода изван
изграђених саобраћајница;
4. Вршење ископа земљишта,
шљунка, песка и слично, као и
градња објекта у близини главног
цевовода, питке воде и канализације
на удаљености до 5 метара;
5. Повезивање електричног
уземљења за водоводне цеви,
6. Испуштање или убацивање
у канализацију текућине и предмета
који могу оштетити цевовод и
уређаје, изазвати експлозију или
штетно деловати ро здравље и
живот, а нарочито:
а) воде са киселинама;
солима и хемикалијама, бензин и
друге нафтне деривате или масти,
као и све друге разарајуће и отровне
материје,
б) узрочнике заразних и
паразитских болести или материје
заражене таквим узрочницима,
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ц)
материје које развијају
експлозивне појаве,
г) утицање атмосферске воде
са кровова и терена у фекалну
канализацију,
д) разних чврстих отпадака и
материја који би могли оштетити
канале
или
угрозити
њихово
правилно функционисање;
7. Неовлашћено отварање
шахти канализације;
8. Неовлашћено отварање и
затварање вентила на уличној
водоводној мрежи, осим у случају
опасности од поплаве из водовода и
у случају гашења пожара;
9. Вршење у било ком виду
оштећења објекта водовода и
канализације.
Предузећа и друга правна или
физичка
лица
која
испуштају
отпадне
воде
са
штетним
текућинама из тачке 6. претходног
става, дужна су да за своје потребе
изграде уређаје за претходно
пречишћавање отпадних вода, да не
би штетне и опасне материје
доспеле у канализацију.
Члан 57.
О заштити објеката водовода
и канализације стара се надлежни
општински
орган
Управе
и
комунално предузеће.
Члан 58.
Комунално
предузеће
је
дужно да користи постојећи систем
за пречишћавање фекалне воде и
да се стара о доградњи и изградњи
савременијег
система
за
пречишћавање воде из фекалне
канализације пре испуштања из
система.
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Члан 59.
Грађанин или друго лице које
крајњом
непажњом
проузрокују
загушивање канализације или на
други начин нанесе штету на
објектима
канализације,
сноси
трошкове отклањања настале штете
и одговара за прекршај.
Члан 60.
Отпадне воде стамбених,
пословних и других објеката доводе
се цевима фекалне канализације до
станице за пречишћавање отпадних
вода.
Члан 61.
Сваки објекат мора бити
спојен
са
објектом
јавне
канализације,
уколико
је
канализација изграђена у тој или
суседној улици где, је технички
изводљиво прикључивање.
Све трошкове за решавање
имовинских односа у вези са
прикључењем на канализацију преко
туђег земљишта, сноси подносилац
захтева, који је обавезан да
претходно депонује средства код
комуналног предузећа.
Члан 62.
Површинске
атмосферске
воде се одводе посебном мрежом
сливника, канала и цеви кишне
канализације и не смеју се ни у ком
случају увести у цеви феклане
канализације. Објекти за одвођење
атмосферских вода су добра у
општој употреби о чијем се
одржавању
стара
комунално
предузеће које
одржава јавну
хигијену на начин одређен уговором
којим
се
поверавају
дотични
послови.
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Члан 63.
Фекални прикључак почиње
од шахти уличне разводне мреже и
завршава се у првом шахту иза
регулационе линије, односно за
један метар од границе земљишта
које се користи а затим се грана на
унутрашње прикључке за два или
више објекта, како је то предвиђено
техничким условима комуналног
предузећа.
Радове,
на
изградњи,
реконструкцији и оправци фекалног
прикључка може изводити, само
комунално предузеће, уз наплату
трошкова
од
корисника
по
утврђеном ценовнику, предмеру и
предрачуну.
Одредбе члана 22., члана 23.,
24. и 25. ове Одлуке сходно ће се
примењивати и на прикључивање на
фекалну канализацију.
III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Новчаном казном од 250,00 до
25.000,00 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако:
1.на објектима водовода и
канализације изводи радове без
Решења о грађевинској дозволи и
услова комуналног предузећа (члан
27.);
2.употребљава новоизграђене
објекте водовода и канализације без
сагласности овлашћеног предузећа
(члан 29.);
3.врши прикључивање свог
објекта из другог објекта или
препродаје воду (члан 21.);
4.изводи било какве радове на
водоводном или канализационом
прикључку, или на водомеру (члан
28. и 63.);
5.изврши прикључивање на
водоводну
или
канализациону
мрежу без писмене сагласности
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овлашћеног предузећа (члан 29.
став 3.);
6.испушта
или
убаци
у
канализацију текућине и предмете
са штетним дејством (члан 56. став
6.);
7.не прикључи своје објекте на
јавну
мрежу
водовода
и
канализације (члан 18. став 1.);
8.са јавним водоводом спаја
водоводне инсталације које су
повезане на изворишту изнад јавног
водовода;
9.нестручном лицу повери
извођење радова на унутрашњим
инсталацијама
водовода
(члан
29.став 2.);
10.изврши спајање прикључка
са водоводном или канализационом
мрежом, супротно одредбама ове
Одлуке;
11.не придржава се мера
штедње воде (члан 34.);
12.неовлашћено користи воду
из хидранта (члан 35.);
13.водомер
не
заштити
прописно и не угради га према
техничким условима комуналног
предузећа (члан 38.);
14.не дозволи баждарење
жигосање и оправку водомера (члан
40.);
15.угради
хидрант
мимо
водомера или користи такав хидрант
(члан 48. став 1. и 2.);
16.на
било
који
начин
оштећује јавне објекте водовода и
канализације (члан 55. и члан 56.);
17.извођењем радова оштети
објекте водовода и канализације
(члан 55.);
18.неовлашћено
прилази
бунарима,
црпној
станици
и
резервоарима јавног водова (члан
56. став 1. тачка 1.);
19.креће се у заштитној зони
извршити јавног водовода (члан 56.
став 1. тачка 2.);
20.прелази тешким теретним
возилима носивости изнад 7,5 тона
преко трасе главног водовода (члан
56.);
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21.повеже
електрично
уземљење за водоводну цев (члан
56. став 1. тачка 5.);
22.врши ископ у близини
главног цевовода на удаљености од
5 метара (члан 56. став 1. тачка 4.);
23.неовлашћено отвара шахте
канализације (члан 56. тачка 7.);
24.неовлашћено отвара и
затвара
вентил
на
уличној
водоводној мрежи (члан 56. став 1.
тачка 8.);
25.непрописно
или
непажљиво
употребљава
унутрашњу
канализацију
те
проузрокује загушење.
Члан 65.
За прекршај из претходног
члана казниће се:
- правно лице у износу од
5.000,00-500.000,00 динара;
-предузетник у износу од
2.500,00-250.000,00
динара,
а
одговорно лице код правног лица од
250,00-25.000,00 динара.
Члан 66.
Овлашћено
предузеће
казниће се новчаном казном од
5.000,00 – 500.000,00 динара, ако:
1.не
искључи
бесправно
прикључен објекат на водоводну
канализациону мрежу у смислу
члана (27.-30.) ове Одлуке;
2.потрошачима не обезбеди
довољне количине пијаће воде, како
је предвиђено чланом 32. ове
Одлуке;
3.не обавести потрошаче о
прекиду
који
ће
настати
у
снабдевању водом, како је то
предвиђено у члану 32. ове Одлуке;
4.не
одржава
објекте
водовода
и
канализације
у
исправном стању те онемогући
коришћење ових објеката, осим у
случају више силе.
За прекршај из претходног
става казниће се и одговорно лице у
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комунално
предузећу новчаном
казном од 250,00-25.000,00 динара.
Члан 67.
Послове
инспекцијског
надзора над применом ове Одлуке,
као и за извршење комуналних
делатности
врши
Општински
комунални инспектор.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Послови
управљања
водоводном
и
канализационом
мрежом
у
граду
Свилајнцу
поверавају
се
КЈП“Морава“
Свилајнац, на период од 5 година.
Члан 69.
Комунално
предузеће
је
дужно да у року од 3 месеца по
ступању на снагу ове Одлуке
донесе општи акт о начину,
условима и поступку при руковању
водоводним објектима, производњи
и дистрибуцији воде, времену и
начину очитавања водомера.
Општим актом из претходног
става
треба
регулисати
и
одговорност за хигијенску заштиту
средстава и личну хигијену радника,
употребу
хемијских
средстава,
лабораторијску
контролу
воде,
вођење евиденције на црпним
станицама и све друго што је
неопходно
да
се
произведе
хигијенски исправна вода за пиће.
Члан 70.
Правна и физичка лица која су
извршила
прикључивање
на
водоводну и канализациону мрежу
без одобрења, односно сагласности
Комуналног предузећа дужни су да у
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року од 90 (деведесет) дана по
ступању на снагу ове Одлуке,
прибаве Решење о грађевинској
дозволи, ускладе прикључак са
техничким условима и да прибаве
сагласност Комуналног предузећа за
спајање прикључка на мрежу.
Уколико се не поступи по
одредби из
претходног става
општински орган Управе, донеће
Решење да се бесправно изграђени
прикључци искључе односно поруше
о трошку инвеститора који су такве
објекте градили.
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Члан 75.
Ступањем на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
водоводу
и
канализацији
(„Општински службени гласник“, број
15/98 и 16/01).
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Свилајнац“.

Члан 71.
Потрошачи воде који до
ступања на снагу ове Одлуке нису
имали водомере, предвиђене овом
Одлуком, дужни су да у року од
једног месеца по њеном ступању на
снагу уграде водомере, а ако то не
учине биће искључени.
Члан 72.
У
стамбеним
спратним
зградама са преко три спрата где
није уграђен централни водомер,
мора се уградити.
Члан 73.
Стамбени објекти, пословне и
радне
просторије
морају
се
прикључити на јавни водовод и
канализацију у року од два месеца,
пошто се изгради улична мрежа.

Члан 74.
Надзор над извршењем ове
Одлуке врши надлежни општински
орган за инспекцијске послове и
други Законом овлашћени органи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-12,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине
Свилајнац“,
број,
број
2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној 26.03. 2010.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ
И НАЧИНУ ИМЕНОВАЊА
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА
РЕСАВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У
СВИЛАЈНЦУ И ЦЕНТР А ЗА
КУЛТУРУ У СВИЛАЈНЦУ
Члан 1.
У члану 2. став 1. Одлуке о
поступку и начину именовања
директора јавних установа Ресавске
библиотеке у Свилајнцу и Центра за
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културу у Свилајнцу („Општински
сл.гл.“, број 16/01 и 5/07) речи „45
дана“ замењују се речима „60 дана“.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„За
директора
Ресавске
библиотеке може бити именовано
лице које поред општих услова
предвиђених законом испуњава и
посебне услове и то:
- да има високу стручну спрему
- да има најмање пет година
радног искуства у области
библиотекарства
- да има положен стручни испит
- да поседује организаторске
способности.“
Члан 2.
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ОДЛУКУ
О ОДРЖАВ АЊУ ЧИСТОЋЕ И
УРЕЂЕЊУ И ЗАШТИТИ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТ А НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се
услови и мере за одржавање
чистоће на јавним површинама као и
уређење и заштита комуналних
објеката на територији општине
Свилајнац.

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

Члан 2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-13,
Дана:26.03.2010.године

-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јавне површине и комунални
објекти у смислу ове Одлуке су:

-

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 2. и 13.
Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“, број: 16/07 и 42/98)
и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
општине
Свилајнац
(„Сл. Гласник општине Свилајнац“
број: 2/08), Скупштина општине
Свилајнац, на седници одржаној
дана 26.03.2010. годне, донела је

-

површине јавног саобраћаја:
улице (коловози и тротоари),
путеви, стазе, пролази,
тргови, мостови, речне обале,
улични травњаци.
инфраструктура-водоводна,
канализациона, елктро, ТТ
мрежа, гасна инсталација,
пароводи (шахте, мерни
инструменти идр.).
објекти који служе за
производњу комуналних
производа (воде, паре,
бунари, резервоари и др.).
објекти који служе за пружање
комуналних услуга (колектор,
депонија и др.),
аутобуска и железничка
станица, стајалишта, паркинг
простори, бензинске станице,
пијаце са пратећим објектима
(сточна, зелена, бувља),
организована откупна места
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-

-

за стоку и пољопривредне
производе
паркови, скверови, уређене
зелене површине, дрвореди,
гробље са пратећим
објектима,
рекреациони терени-забавни,
спортски са пратећим
објектима
локални и некатегогорисани
путеви са пратећим објектима,
простор између и око зграда,
неизграђена грађевинска
земљишта (плацеви,
стоваришта),
уређено грађевинско
земљиште,
добра у општој употреби,
и други објекти који се по
својој намени могу сматрати
комуналним објектима и који
се налазе у границама
насељених места.

Уколико
је
одржавање
чистоће на одређеним јавним
површинама и уређење и заштита
комуналних објекат из предходног
става уређено посебним прописом
примењиваће се и ти прописи.
Члан 3.
Одржавање
чистоће
на
јавним површинама и уређење и
заштита комуналних објеката у
смислу ове Одлуке подразумева:
1. Чишћење и одржавање јавних
површина,
2. Уређивање
и
одржавање
јавних зелених површина,
3. Заштита чистоће на јавним
површинама и комуналним
објектима,
4. Истицање
фирми,
постављање реклама, паноа и
билборда
5. Уређење дворишта и спољне
фасаде зграда
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6. Одржавање јавне расвете,
електро и ТТ мреже и
инсталација за испоруку паре
и гаса
7. Одржавање
објеката
за
водоснабдевање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода
8. Септичке
јаме,
клозети,
изношење фекалија, фекална
канализација
9. Изношење
и
депоновање
кућног смећа
и смећа са
јавних површина
10. Уклањање
дотрајалих
грађевинских објеката.
Грађани,
месне
заједнице,
предузећа, занатске радње и друге
организације су дужне да доприносе
одржавању чистоће на јавним
површинама
и
заштити
и
унапређењу комуналних објеката на
територији општине Свилајнац, како
активним
радњама
тако
и
уздржавањем од сваког чињења
којим се ствара нечистоћа и
загађење.

II ОДРЖАВ АЊЕ
ЧИСТОЋЕ И УРЕЂЕЊЕ И
ЗАШТИТ А КОМУНАЛНИХ
ОБЈЕКАТ А У ГР АДУ
1. Чишћење и одржавање
јавних површина
Члан 4.
Чишћење јавних површина и
одржавање јавне површине врши
овлашћено
предузеће
општине
Свилајнац.
Члан 5.
Чишћење улица у граду које
су обухваћене Планом и Програмом
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одржавањa
врши
овлашћено
предузеће.
Програм мора бити сачињен
тако да обезбеђује хигијену града.
Члан 6.
О одржавању површина поред
улица старају се власници, односно
корисници тих површина до ивице
асфалта (коловоза пута).
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Члан 9.
За чистоћу на аутобуској и
железничкој станици одговорна су
предузећа којима станице припадају
као основно средство, односно које
их користе.
Корисници објеката из става 1
овог члана дужни су да на
одговарајућим местима у потербном
броју поставе контејнере или корпе
за отпатке и да их уредно празне и
одржавају.

Члан 7.
Члан 10.
О одржавању чистоће на
тротоару испред стамбених зграда
стара се јавно предузеће.
О одржавању чистоће испред
пословних
зграда
старају
се
власници,
односно
корисници
пословних
просторија
или
овлашћено
предузеће
по
закљученом уговору.
О одржавању чистоће на
слободном простору око и између
стамбених, стамбено-пословних и
пословних
зграда
старају
се
власници, односно корисници стана,
односно власници или корисници
пословног простора.
Члан 8.
О уклањању отпадака и
нечистоће која настаје пословањем
предузећа старају се власници,
односно корисници тих пословнох
просторија
(пословне
зграде,
просторије, пословна дворишта и
стоваришта и др.).
Корисници ових објеката су
дужни да уклањају нечистоћу испред
и око објеката из става 1. овог
члана.
Корисници објеката из става 1
овог члана дужни су да на
одговарајућим местима око објекта
поставе контејнере или корпе за
отпатке у потребном броју и да их
уредно празне и одржавају.

За
чистоћу
спортских,
рекреационих и забавних терена
одговорни су њихови корисници.
Корисници ових објеката дужни су
да одржавају и површине јавног
саобраћаја које се користе за улазе,
прелазе и излазе из тих објеката.
Корисници ових објеката су
дужни
да
уклоне
отпатке
и
нечистоћу са ових објеката по
завршетку сваке спортске, забавне
манифестације.
Корисници ових објеката су
дужни да на одговарајућим местима
поставе потербан број корпи за
отпатке и да их уредно празне и
одржавају.

2. Уређивање и одржавање
јавних зелених површина
Члан 11.
Уређивање јавних зелених
површина и паркова врши се према
програму и техничкој документацији
која се израђује са урбанистичким
планом.
Уређивање
и
одржавање
јавних зелених површина врши
предузеће коме су ти послови
поверени.
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Члан 12.
Надлежни орган за урбанизам
издаје одобрење за уређење јавних
зелених површина, паркова, зелених
површина око стамбених зграда,
рекреативних терена и друго. Уз
захтев
за
уређење
зелених
површина
подноси
се
скица
површине која се жели уредити,
начин уређења, врста садница и
објеката који се жели посадити,
односно поставити и друго.

Члан 13.
Зелене површине у кругу
предузећа, радњи, установе, уређују
власници, односно корисници тих
објеката.
Послове
на
уређењу
и
одржавању
зелених
површина
власника, односно корисника из
претходног става може се поверити
предузећу
које
се
стара
о
одржавању
јавних
зелених
површина.
Члан 14.
На
јавним
зеленим
површинама забрањено је:
1. кретање ван одређених
путева и стаза,
2. играње, лежање и седење
ван места која су у ту сврху
намењена,
3. стајање и лежање на
клупама,
превртање и
преношење клупа са места
на којима су постављене,
4. кретање
и
паркирање
моторних возила,
5. пуштање стоке и живине,
6. неовлашћена
сеча
и
ломљење дрвећа, живица,
уклањање шибља и другог
зеленила,
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7. кидање
лишћа,
цвећа,
плодова и слично,
8. копање
и
изношење
хумуса, иловаче, шљунка,
песка и слично,
9. чупање и изношење траве,
10. оштећење
уређаја
на
јавним
зеленим
површинама,
и
то:
саобраћајних
знакова,
табли са натписом, ограда,
капија,
ивичњака,
скулптура,
водоскока,
клупа за седње и слично,
11. коришћење
направа
и
уређаја за игру деце од
стране одраслих,
12. санкање,
клизање
и
ложење
ватре
ван
одређеног места.
Члан 15.
Предузећа и грађани који су
власници или корисници спортских
терена, објеката дужни су да се
старају о истим као и о исправности
уређаја и инсталација у њима.

3. Заштита чистоће на јавним
површинама
и комуналним објектима
3.1. Чишћење снега
Члан 16.
Власници
породичних
стамбених
зграда,
односно
корисници станова, неизграђених
станова и неизграђених површина,
као и власници и закупци пословних
просторија дужни су да када падне
снег очисте тротоар од снега испред
својих објеката, а у случају да
настане поледица дужни су да
тротоар посипају сољу или другим
сличним материјалом.
Снег се не сме чистити на
такав начин или са таквим оруђем
да оштећује тротоар или улицу, а
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мора се водити рачуна да се
пролазницима и возилима обезбеди
несметан пролаз и да се шахтови за
одвод воде не запуше.
У случају када дању пада снег
или се хвата поледица тротоар,
улица и локални пут морају се по
потреби чистити, односно насипати
и више пута на дан одговарајућим
материјалом. Ако ноћу падне снег
или настане поледица, тротоар се
има насипати и чистити идућег дана
најкасније до 8 часова ујутру.
Овлашћена
организација
дужна је да очисти улице и тротоаре
у року од 6 часова од појављивања
снежних падавима и ледене кише, а
снег и лед очишћен са тротоара и
улица што је могуће пре изнети ван
града.
Предузеће или физичко лице
коме су поверени послови чишћења
дужно је да очисти јавне површине –
тротоаре у складу са програмом
одржавања зимске службе.
Власници
породичне
стамбене зграде, односно корисници
станова и неизграђених површина,
као
и
власници
пословних
просторија дужни су да снег са крова
уклоне на прикладан начин, уз
обезбеђење пролазника и лица која
чисте снег.
Уколико лица из претходног
става не изврше обавезе из овог
члана, то ће на њихов терет
извршити овлашћена организација.
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Члан 18.
За уклањање снега и леда са
улица, тротоара, тргова, паркинга и
других јавних површина који служе
општој
употреби,
стараће
се
овлашћена организација у складу са
програмом
зимског
одржавања
јавних површина.
Програм зимског одржавања
јавних површина доноси комунално
јавно
предузеће
Општине
Свилајнац.
Програм зимског одржавања
јавних површина садржи: јавне
површине које ће се чистити и
одржавати у зимском периоду,
време отпочињања и трајања
зимског одржавања јавних површина
и друго.
У
случају
непрекидних
снежних
падавина,
одржавање
јавних површина се мора обављати
и за време трајања падавина.
Члан 19.
Ради заштите путева од блата
и прљавштине возачи су обавезни
да пре изласка на јавни пут возило
очисте од блата и других отпадака, а
нарочито ако долазе са стоваришта,
градилишта,
пољопривредног
земљишта и сл.

Члан 20.
Члан 17.
Снег са тротоара не сме се
бацати на коловоз, већ се скупља на
гомилу и поред ивице тротоара, а да
се при том не затрпају олучне цеви и
сливници и да се не омета пролаз
пешака.
Забрањено је из дворишта
износити снег на тротоаре, коловозе
и друге јавне површине.

Превоз огрева, грађевинског и
другог материјала (земља, песак,
креч, шљака, загађене течности и
др.) може се вршити само возилима
која су тако подешена да се
материјал приликом превоза не
растура, односно не просипа.
Превоз и истовар струготине и
другог лако растреситог матерјала
врши се у потпуно покривеном
возилу или возилу обезбеђеном на
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други начин да се материјал не
растура.
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комуналних
градилишта.

објеката

око

Члан 24.
Члан 21.
Истовар и утовар огревног,
грађевинског и другог материјала и
робе
може
се
вршити
на
површинама јавног саобраћаја само
онда када за то не постоје друге
површине, у том случају се утовар
мора обавити брзо и без одлагања.
После сваког утовара и
истовара мора се одмах уклонити
амбалажа, отпаци и свака друга
нечистоћа, а најкасније у року од 2
(два) часа од завршетка уклањања
материјала.

3.2. Раскопавање јавних
површина
Члан 22.
При изградњи улице, пута,
тротоара
или
реконструкције
постојећих
објекта
и
јавних
површина, инвеститор и извођач
радова су дужни да на седам дана
пре почетка извођења радова
обавесте предузећа која одржавају
подземне инсталације и уређаје како
би набавили скицу подземних
инсталација.
У случају настанка штете на
подземним
инсталацијама
због
недостављања скице или погрешне
скице
за
штетне
последице
одговоран је власник, односно
управљач подземне инсталације.
Члан 23.
При извођењу радова високе
градње,
извођач
радова
и
инвеститор су дужни да предузму
потребне мере ради обезбеђења
несметаног пешачког и другог
саобраћаја, као и ради заштите
коловоза,
тротоара
и
других

За потребе извођења радова
високоградње може се заузети
коловоз или тротоар на основу
дозволе коју издаје надлежни
општински орган управе.
Дозвола се може издати само
ако је услед недостатака простора
на градилишту неопходно да се део
коловоза или тротоара користи за
привремени смештај грађевинског
материјала или механизације.
Члан 25.
Извођач грађевинских радова,
односно инвеститор подноси захтев
за раскопавање јавне површине
надлежном
органу
општинске
управе.
Извођач
радова,
односно
инвеститор подноси захтев за
уређење
градилишта,
односно
заузимање
јавне
површине
надлежном
органу
општинске
управе.
Уз захтев за уређење
градилишта прилаже елаборат о
уређењу градилишта са именом
одговорног
руководиоца
градилишта.
Уз захтев за раскопавање
јавне површине извођач радова или
инвеститор наводи: место где ће
раскопавање бити обављено, време
трајања и извођења радова, као и
име
одговорног
руководиоца
градилишта.
Члан 26.
По захтеву за раскопавање,
односно заузимање јавне површине,
доноси се решење које садржи:
- име одговорног руководиоца
градилишта,
- рок почетка и завршетка
радова, опис техничког поступка
како ће се радови извршити са
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бројем радника и механизацијом која
ће бити на градилишту,
износ
новца
који
је
подносилац захтева обавезан да
депонује као гаранцију за повраћај у
пређашне стање, односно заузеће
јавне површине, име одговорног
руководиоца градилишта и
- обавезу подносиоца захтева
да
обавести
комуналну
и
грађевинску инспекцију о извођењу
радова из претходног члана.
Извођач
или
инвеститор
грађевинских радова који раскопава
јавне површине, или изводи друге
радове на јавним површинама, а за
које му није потребно одобрење ,
дужан је да у писаној форми
обавести комуналну инспекцију у
року од 3 дана пре почетка
извођења радова.
Уз
захтев
извођач
или
инвеститор радова наводи место
извођења радова, време извођења
радова,
механизацију коју
ће
користити и друго, као и име
руководиоца радова.
Члан 27.
Уколико
је
угрожена
безбедност пешака и саобраћај на
коловозу,
комуналну
инспекцор
обавештава надлежне органе ради
покретања и вођења поступка.
Орган грађевинске инспекције
може наложити отклањање, односно
предузимање мера ради отклањања
недостатака на градилишту.
Члан 28.
Инвеститор, односно извођач
радова дужан је да предузме све
мере да не дође до растурања,
просипања и испадања грађевинског
материјала са градилишта или из
возила. Уколико дође до ове
ситуације извођач радова, односно
инвеститор дужан је да исти одмах
уклони, у противном овлашћена
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комунална
организација
ће
извршити изношење на његов терет.
Инвеститор, односно извођач
радова дужан је да након завршетка
радова
преостали
грађевински
материјал уклони, а јавне површине
врати у првобитно стање. Уколико се
ради о јавним површинама које су
асфалтиране, приликом издавања
одобрења надлежни општински
орган
управе
обавезаће
инвеститора,
односно
извођача
радова да површину врати у
првобитно стање до земљаних
радова, а из средстава која су му
наплаћена
приликом
издавања
одобрења извршиће асфалтирање
исте.
Члан 29.
При изградњи улице, пута,
тротоара
или
реконструкције
постојећих
објекта
и
јавних
површина, инвеститор и извођач
радова су дужни да на седам дана
пре почетка извођења радова
обавесте предузећа која одржавају
подземне инсталације и уређаје како
би набавили скицу подземних
инсталација.
У случају настанка штете на
подземним
инсталацијама
због
недостављања скице или погрешне
скице
за
штетне
последице
одговоран је власник, односно
управљач подземне инсталације.
Члан 30.
При извођењу грађевинских
радова извођач је дужан да
спроведе следеће мере у циљу
одржавања чистоће на јавној
површини испред градилишта:
1.Редовно чишћење и прање
јавне површине испред градилишта
до границе растурања отпадног
материјала,
2.Поливање трошног
материјала за време рушења да би
се спречило разношење прашине,
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3.Обезбеђивање да се
грађевински материјал не растура и
не разноси на јавну површину
градилишта,
4. Ограђивање градилишта
оградом до потребне висине,
5. Да изгради прилазне путеве
од чврстог материјала,
6. Да одржава чистоћу на
самом градилишту,
7. Да за раднике на
градилишту обезбеди хигијенски
клозет, чију локацију одређује
извођач радова у складу са
техничком документацијом уређења
градилишта, а његову употребу у
складу са хигијенским нормама.
По завршеним радовима
извођач радова дужан је да
преостали материјал, отпатке и
нечистоћу уклони одмах, а јавну
површину очисти и доведе у
првобитно чисто стање.

3.3. Заузеће јавне
површине
Члан 31.
На

јавним површинама у
граду, сеоским
и туристичким
насељима, на којима се не омета
саобраћај моторних возила и пешака
и
не
оштећује
имовина
и
инсталације могу се поставити
клупе,
посуде
са
биљном
декорацијом, тезге за продају
сувенира, робе, пружање услуга,
забавни парк.
Постављање
објекта
из
претходног става може се дозволити
на основу одобрења надлежног
општинског органа управе.

Члан 32.
За обављање трговинске,
угоститељске и друге делатности у
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периоду када временски услови то
дозвољавају,
власнику
радње
односно
предузећа
може
се
одобрити привремено заузеће јавне
површине.
Власник
радње
односно
предузећа подноси захтев у коме
наводи врсту делатности коју жели
да обавља на јавној површини,
време обављања, као и одобрење
за обављање делатности.
Члан 33.
Привремено заузеће јавне
површине и површине испред
пословних
објеката
одобрава
надлежни општински орган управе.
У одобрењу се одређује место,
површина, време трајања заузећа,
изглед, облик и величина објеката
који се износе на јавну површину и
износ накнаде за заузеће јавне
површине.
Уколико
постоје
посебни
услови у одобрењу ће се навести и
ти услови као што су: редовно
чишћење заузете јавне површине,
обезбеђење посуде за смеће и др.
Један
примерак
одобрења
доставља се комуналној инспекцији
Општинске управе Свилајнац.
Члан 34.
Надлежни општински орган
управе, може повући одобрење које
је издато за заузеће јавне површине,
уколико је подносилац захтева
самовољно заузео већу површину
од
дозвољене,
понаша
се
недомаћински
према
јавној
површини, не чисти смеће и друго.
Предлог за укидање дозволе
за заузеће јавне површине може
поднети комунални инспектор или
друго овлашћено лице.
Издавање одобрења, може се
и ускратити подносиоцу захтева
издавање одобрења за идућу
сезону, уколико се он не придржава
услова из одобрења или не измири
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финансијске обавезе по претходно
издатом одобрењу.
Члан 35.
Забрањено је да на јавним
површинама,
изван
пословног
простора, пијаца и других места
одређених за поједине делатности
износити и продавати робу, пружати
угоститељске
и
друге
услуге
противно одредбама ове одлуке без
одобрења надлежног органа.

4. Истицање фирме,
постављање реклама,
паноа и билборда
Члан 36.
Власници
или
корисници
пословних просторија који су по
Закону у обавези да истакну фирму
на пословним просторијама, дужни
су да фирму поставе на главној
фасади пословног објекта, односно
на спољној страни главног улаза.
Фирма мора бити у уредном и
исправном
стању,
читљива,
технички и естетски обликована и
језички исправна.
Члан 37.
Предузеће, грађани и друга
правна лица могу постављати
рекламе,
огласе,
обавештења,
плакате, паное, билбордове на
јавним површинама, на зидовима
стамбених
зграда,
поред
саобраћјница,
на
спортским
теренима, у халама и слично.
Истицање фирми, реклама и
друго у халама, на спортским
теренима, у предузећима обавља се
по одобрења надлежних органа тих
предузећа.
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Члан 38.
Излози пословних просторија
морају бити уредни, чисти, и
осветљени од момента паљења до
момента гашења уличног светла.
Предмети, завесе и друго у
излозима
се
морају
редовно
чистити.
Приликом реконструкције и
адаптације пословних просторија,
обављања пописа и друго излози
пословних просторија морају бити
заштићени од погледа пролазника.
О исправности излога стара
се
власник
односно
корисник
пословне просторије.
Излози пословних просторија
морају бити естетски аранжирани.
У
излозима
пословних
просторија не смеју се истицати
предмети, ствари и објекти који
вређају и угрожавају морал грађана.

5. Уређење дворишта
и спољне фасаде
зграда
Члан 39.
Дворишта
стамбених
и
пословних
зграда
морају
се
уређивати и одржавати тако да се
уклапају у амбијент простора где се
налазе.
У двориштима се не смеју
садити биљке које на било који
начин могу проузроковати оштећења
на зградама, инсталацијама и друго.
Спољни делови зграда и то:
фасаде, балкони, столарија морају
се редовно одржавати, кречити,
фарбати, како би били у исправном
стању и не би реметили естетски
изглед града.
О
исправности
спољних
делова зграда старају се власници
односно
корисници
стамбених
зграда и станова.
На
зградама
које
представљају споменике културе
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пре
предузимање
радова
на
одржавању фасаде, потребно је
прибавити
поред
одобрења
надлежног органа за урбанизам и
мишљење Завода за заштиту
споменика културе.
Забрањено је на фасадама
стамбених
зграда,
пословних
објеката, ограда, споменика културе
и другим објектима, исписивати
натписе разним спрејевима, бојама
и друго.
Власници, односно корисници
стамбених и пословних објеката су
дужни да уклоне натписе са фасада.
Уклањање натписа са фасада
јавних објеката обављаће предузеће
коме се повере ови послови.
Уколико се на фасадама појаве
натписи који вређају морал грађана,
исти се морају уклонити одмах преко
овлашћене организације.
Члан 40.
Предузећа, радње и физичка
лица дужни су да одржавају
комуналну хигијену на објектима
комуналне делатности у свом
дворишту, тј у дворишту које
користе.
Члан 41.
Баште, вртови, ограде и друго
које припадају зградама морају се
уредно одржавати.
О одржавању објеката из
става 1. овог члана старају се
власници,
односно
корисници
земљишта и објеката.
Члан 42.
Комунални објекти као што су
аутобуска стајалишта, трафо куће,
телефонске говорнице, јавне чесме,
часовници, телефонски и други
стубови могу се постављати на
местима по одобрењу надлежног
органа за урбанизам.
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Уз захтев за постављање
објекта
из
претходног
става
инвеститор, односно извођач радова
доставља скицу места на коме ће се
објекат поставити, тип, величину,
боју и друге услове за постављање
објеката.

6. Одржавање јавне
расвете, електро и ТТ мреже
и инсталације за испоруку
паре и гаса
Члан 43.
Улице у граду и насељима
морају бити осветљење јавном
расветом. Сијалична места за јавну
расвету
морају
бити
тако
распоређена да омогућавају потпуно
и добро осветљење улице.
О уређењу и одржавању јавне
расвете у месним заједницама у
којима се плаћа накнада за
коришћење грађевинског земљишта
стара се предузеће коме се повере
послови јавне расвете.
Предузеће коме се повере
послови јавне расвете закључује
уговор
са
предузећем
за
дистрибуцију електричне енергије
или другим овлашћеним предузећем
ради одржавања јавне расвете.
Средства за финансирање
трошкова
одржавања,
односно
набавку
и
уградњу потребног
материјала
за
светиљке
са
помоћним прибором и уређаја поља
јавног осветљења у припадајућим
трафо станицама, обезбеђују се из
накнаде за коришћење грађевинског
земљишта и осталих прихода
месних заједница.
Средства за финансирање
трошкова
утрошене
електричне
енергије за јавну расвету у свим
месним заједницама се обезбеђују
из накнаде по електричном бројилу,
а чија се висина утврђује на
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месечном нивоу по моделу укупне
месечне потрошње за јавну расвету
подељене на једнак износ са
укупним бројем електричних бројила
у месној заједници, а који износ
исказује предузеће за дистрибуцију
електричне енергије у месечним
обрачунима
као
заједничка
потрошња.
Уговор
о
продаји
електричне
енергије
за
јавно
осветљење, који садржи напред
наведени модел плаћања утрошене
електричне
енергије
за
јавно
осветљење, закључује савет месне
заједнице
са
предузећем
за
дистрибуцију електричне енергије.
Уговором о одржавању јавне
расвете се утврђују услови и начин
одржавања јавне расвете, начин
финансирања
одржавања јавне
расвете, обезбеђење материјала и
друго. Уговор се закључује на
основу програма јавне расвете који
сачињава
предузеће коме
су
поверени послови јавне расвете,
односно месна заједница, а којима
се ближе уређују услови, рокови,
начин и друго за одржавање и
уредно
функционисање
јавне
расвете.
Члан 44.
Простор око трафо станица и
стубова
високонапонске
и
нисконапонске електричне мреже
одржава
организација
која
испоручује електричну енергију.
Иста
може
уговорити
одржавање површина из става 1.
овог члана и са другим предузећем.
Члан 45.
Предузеће, предузетник који
обавља комуналну делатност или су
му послови из ове одлуке поверени
дужан је да објекте и инсталације
одржава у стању функционалне
исправности,
да
контролише
исправност водова, инсталација и
уређаја.
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Растиње које је засађено на
јавној површини изнад и испод
електро, ТТ мреже и гасних објеката
и инсталација, а чије постојање
омета редовно одржавање објеката
и
инсталација
и
представља
опасност по живот и имовину
грађана уклања предузеће које је
корисник или власник ових објеката
и инсталација.
Члан 46.
Организација која се стара о
ТТ
саобраћају
дужна
је
да
инсталације ТТ саобраћаја уредно и
редовно одржава.
Организација која испоручује
пару, топлу воду и гас дужна је да
редовно
одржава
инсталације,
уређаје и опрему до мерног
инструмента.
Члан 47.
Забрањено је:
1. разбијати, кварити или на
други начин оштећивати
јавне
електричне
и
телефонске инсталације и
уређаје, водове, каблове и
мреже, стубове, трафо
станице,
изолациона
средства и сл;
2. разбијати или скидати
сијалице и друга светлећа
тела јавног осветљења;
3. неовлашћено пењање по
стубовима
и
осталим
електричним
и
ПТТ
објектима
и
њихово
оштећење било на који
начин;
4. засађивање дрвећа или
другог растиња испред
електро или ПТТ мреже,
као
и
мреже
за
снабдевање гасом, паром
и топлом водом или
дозволити
да
гране
постојећег дрвореда и
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другог растиња урасте у
ПТТ или електро мрежу;
5. свако друго оштећење
средстава и уређаја на
електро
и
ПТТ
инсталацији;
6. неовлашћено
прикључивање
на
инсталације за испоруку
гаса, паре и топле воде,
водоводне
и
канализационе мреже.

7. Одржавање објеката
за водоснабдевање,
одвођење и
пречишћавање
отпадних вода
Члан 48.
Јавни
водовод,
каптаже,
цевоводи,
мерни
инструменти,
изворишта и други објекти за
снабдевање водом употребљавају
се и користе у складу са њиховом
наменом.
О
одржавању
и
функционисању водовода стара се
предузеће
коме
су
послови
водоснабдевања
поверени
од
стране скупштине општине.
О
одржавању
водоводне
мреже, бунара, извора и чесми у
домаћинствима
и
месним
заједницама старају се власници тих
објеката и месна заједница.
Члан 49.
У
сеоским
насељима
земљиште око резервоара, каптажа,
бунара, пумпи са којих се вода
употребљава за пиће мора бити
нивелисано тако да се кишница и
отпадне воде не враћају у ове воде,
а простор око ових објеката мора
бити бетониран.
На просторима на којима се
налазе бунари, каптаже, извори, у

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

њиховим
зонама
заштите
забрањено је држање животиња,
лагеровање стајског
и
другог
ђубришта
и
другог
отпадног
материјала који прети загађење
воде.
Пољски бунари који служе за
поливање
морају
бити
увек
покривени чврстим поклопцем.
Растиње које је засађено на
јавној површини изнад водоводних и
канализационих
објеката
и
инсталација, а чије постојање омета
редовно одржавање ових објеката и
инсталација и представља опасност
по живот и имовину грађана, уклања
предузеће које је корисник или
власник ових објеката и инсталација,
односно коме су ови објекти и
инсталације поверени на газдовање.
Члан 50.
Забрањено је:
1. остављати
отворене
славине јавних чесми,
2. кварити или уништавати
уређаје на јавним чесмама
и
другим
водним
објектима,
3. бацати у водне објекте
земљу,
ђубре,
камен,
смеће и друго,
4. неовлашћено
отварати
уличне поклопце, вентиле
и друге уређаје или вршити
ма какве друге радове на
водоводној мрежи и другим
водним објектима,
5. резервоаре и каптажне
објекте
држати
неограђене, незакључане и
необезбеђене,
6. уграђивати неовлашћено
било какве уређаје на
водоводној мрежи,
7. мешати воду из других
извора
са
водом
из
градског водовода градити
изнад
инсталација,
шахтова,
мерних
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инструмената објекте који
ометају
редовно
одржавање и очитавање
потрошње
мерних
инструмената комуналних
производа.

8. Септичке јаме,
клозети, изношење
фекалија,
фекална канализација

О
одржавању
и
функционисању
канализационе
мреже стара се предузеће коме су
ти послови поверени.
Прикључак на канализациону
мрежу не може се извршити за
објекте који су изграђени без
одобрења надлежног општинског
органа управе. Прикључак на
канализациону мрежу одобрава
Предузеће коме су ти послови
поверени када је за објекат који се
прикључује издато решење од
стране
надлежног
општинског
органа управе.
Члан 52.
којима је
канализација
грађани су
коришћење
испразне и
се
преко
прикључе на

Члан 53.
Предузеће
које
одржава
канализациону мрежу, шахте и друго
дужно је да редовно контролише
стање функционисања истих, као и
да:
-

-

одржава шахте од запушења
муљем, песком и друго,
замењује оштећене арматуре
и поклопце на шахтама кишне
и фекалне канализације,
поправља оштећену мрежу,
чисти
изливе
садржаја
отпадних и фекалних вода из
канализације,
чисти и дезинфикује загађене
површине.
Члан 54.

Члан 51.

У улицама у
изграђена фекална
предузеће, радње и
дужни да искључе
септичке јаме, исту
дезинфикују
и
да
овлашћеног предузећа
канализацију.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

чисти таложнике шахти кишне
и фекалне канализације,

На канализационој мрежи
кишне и фекалне канализације
забрањено
је
неовлашћено
прикључивање,
извођење
грађевинских и других радова без
одобрења надлежног органа и
предузећа
које
одржава
канализациону мрежу.
Ненаменски
користити
канализациону мрежу, просипати
односно испуштати разне текућине у
канализациону мрежу које изазивају
оштећење цеви, уређаја и друго.
Члан 55.
Власници стамбених зграда,
станова,
привредних
објеката,
обавезни су да изграде септичке
јаме и клозете и одржавају их у
исправном стању тамо где није
изграђена канализација или не
постоји могућност да се на исту
прикључе.
Члан 56.
Клозети и септичке јаме могу
се градити само на локацији и према
урбанистичким условима које издаје
надлежни општински орган.
Септичка
јама
се
мора
поставити на највећој могућој
удаљености од суседа.
Септичке јаме се граде од
чврстог
материјала
(камена,
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армираног бетона или
цигле)
омалтерисане цементним малтером
тако да су водонепропустљиве.
Цистерна са осоком или
отпадним водама не сме се
празнити на јавним површинама
нити у њиве, баште и друго
пољопривредно земљиште које је
ближе од 100 матара од најближег
домаћинства.
Трошкови пражњења септичке
јаме падају на терет корисника
услуга.
Члан 57.
У случају да дође до
изливања и преливања фекалија из
септичке или клозетске јаме код
објеката који су везани на водоводну
мрежу надлежни инспекцијски орган
може затворити воду у објекту док
се не отклоне утврђени недостаци.
По обављеном пражњењу
јаме
мора
се
извршити
дезинфекција простора на коме је
дошло до изливања фекалија.
Члан 58.
Свака стамбена зграда мора
имати хигијенски клозет.
Клозети без испирања морају
бити удаљени од улице најмање 15
метара,
од стамбених зграда и
водних објеката власника и суседа
15 метара, односно на највећој
могућој удаљености у зависности од
величине плаца
и
распореда
постојећих објеката на плацу.
Члан 59.
Клозети без испирања морају
бити редовно пражњени, најмање
два пута годишње, кречени једном
месечно, дезинфиковани и редовно
одржавани у исправном стању уз
примену санитарних прописа.
О чишћењу и пражњењу
клозета дужни суда се старају
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власници станова
просторија.

и

пословних

Члан 60.
Пражњење
клозета
или
септичких јама уклико се не врши
аутоцистерном са вакумом мора се
вршити искључиво у времену од
22,00 до 04,00 часа наредног дана.
Средства
за
пражњење
клозетских и септичких јама морају
се после употребе опрати и
дезинфиковати раствором хлорног
креча
или
другим
погодним
препаратом.
Члан 61.
Све пословне просторије и
просторије и други објекти који
служе за јавно и масовно окупљање
грађана морају имати довољан број
клозета изграђених у складу са
хигијенско-техничким прописима и
условима.
О пражњењу и чишћењу
клозата
у
овим
просторијама
старају се њихови корисници, а
клозети се морају одржавати у
уредном
и
чистом
стању.
Инсталације морају увек бити
справне и обезбеђене текућом
водом за испирање.
Клозети који нису прикључени
на канализациону мрежу морају
имати септичку јаму.
Члан 62.
Дезинфекција
клозета
у
угоститељским
објектима,
биоскопима,
аутобуским
и
железничким станицама и јавним
клозетима
мора
се
вршити
свакодневно, а у осталим објектима
једном недељно.
Ови клозети морају имати
приступачне прилазе са посебним
кабинама за жене и мушкарце.
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Члан 63.
Свака зграда за становање у
којој постоји текућа вода, судопера,
клозет и сл., а није прикључена на
канализациону мрежу мора имати
септичку јаму.

9.

Изношење и депоновање
кућног смећа
и смећа са јавних
површина

Члан 64.
Члан 68.
Забрањено је повезивање
септичких јама на кишну и фекалну
канализацију.
Члан 65.
У
деловима
града
(насељеним местима) у којима је
изграђена канализација забрањена
је употреба септичких јама, пољских
клозета и исти се морају порушити
одмах
по
прикључењу
на
канализациону мрежу, а најкасније у
року од 6 месеци.

Изношење кућног и другог
смећа са јавних површина врши
овлашћено предузеће.
На јавним површинама, на
одговарајућим местима овлашћено
предузеће има обевезу да постави
одговарајући број контејнера или
канти за смеће.
Контејнери за смеће морају
испуњавати прописане стандарде.
Места на којима се стављају
контејнери одређуеје овлашћено
предузеће у сарадњи са општинском
комуналном инспекцијом.
Контејнери за смеће морају се
уредно празнити и одржавати.

Члан 66.
Надлежни општински орган
може решењем одредити забрану
коришћења септичке јаме и клозета
ако нису изграђени према условима
из ове одлуке, ако су дотрајали, ако
због тога представљају опасност за
становништво
и
околину
у
здравственом, односно хигијенским
погледу.
Члан 67.
О прекиду у снабдевању
водом, електричном енергијом или
нефункционисању
канализације,
јавна предузећа која управљају тим
системима дужна су да на погодан
начин
благовремено
обавесте
извршни орган општине Свилајнац,
а
преко
средсава
јавног
информисања и све кориснике ових
услуга.

Члан 69.
Домаћинства
на
подручју
месне
заједнице
Свилајнац
обавезна су да врше изношење и
депоновање смећа у сопственим
посудама или кантама, а предузеће
је обавезно да најмање једанпут
недељно својим возилом смеће
одвози на одређену депонију.
Обавеза је домаћинства да за
смештај депонованог кућног смећа
обезбеде затворену посуду, односно
канту.
Накнаду за изношење смећа
плаћају домаћинства, власници,
односно
корисници
стамбенопословних просторија овлашћеном
предузећу.
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Члан 70.
Домаћинства на територији
месних заједница у којима су
постављени контејнери, обавезна
су да врше изношење и одлагање
смећа у контејнере, а предузеће је
обавезно да врши одвожење смећа
својим
возилом
на
одређену
депонију.
Накнаду за изношење смећа
плаћају домаћинства, власници,
односно
корисници
стамбенопословних просторија овлашћеном
предузећу.
Члан 71.
Изношење
и
депоновање
кућног и другог смећа са јавних
површина
врши
овлашћено
предузеће.
Овлашћено
предузеће
сакупља смеће и отпатке из посуда
за смеће и извози на градску
депонију у посебно конструисаним
возилима која су специјализована за
ту намену.
Смеће које је евентуално
просуто при утовару или остављено
поред посуде мора се одмах
сакупити а место очистити.
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поломљене
гајбице,
лешеви
животиња и живине, жар, отпаци
грђевинског
материјала,
слама,
отпаци сточне хране, отпаци који
настају у процесу индустријске
производње, односну у процесу
вршења занатских услуга, кости
животиња које потичу из продавнице
меса и угоститељских објеката,
трава, коров, лишће од поврћа,
разна стабла.
Члан 73.
Материјал који не спада у
кућно смеће из члана 72. став 3
држи се до изношења у посебним
судовима или посебно одређеним
местима, а износи се по потреби
како би се одржала чистоћа.
Кости и други отпатци из
месарских или угоститељских радњи
морају се чувати до изношења у
посебним
посудама
које
се
закључавају. Ови отпаци се депонују
на одређена места, закопавају се у
земљу или се сакупљају у посебно
изграђене јаме са поклопцем где се
мора
вршити
дезинфекција
одговарјућим
дезинфекционим
средством у одређеном временском
периоду.
Члан 74.

Члан 72.
У кућно смеће спадају отпаци
настали у стамбеним и пословним
просторијама
осим
отпадака
индустријске и занатске делатности,
земље, шљаке из котларнице, шута,
баштенских отпадака и слично.
У кућно смеће спада и угљена
прашина настала у зградама у
којима се просторије загревају
пећима на угаљ.
У кућно смеће не спада и
амбалажа из предузећа и занатских
радњи, картонске кутије, картон,
папир за паковање, помије и друге
текућине, фекалије, стајско ђубриво,

Кућно смеће се до изношења
чува у судовима за кућна смећа
(кантама).
Судове за
кућно
смеће
набавља власник, односно корисник
објекта и стара се о одржавању и
замени.
Судове
за
смеће
у
новоизграђеним објектима набавља
и поставља инвеститор.
Члан 75.
Судови за кућно смеће држе
се на месту које је за то уређено или
предвиђено инвестиционом или
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техничком документацијом по којој је
објекат изграђен али тако да има
обезбеђен најмање по један суд по
сваком стану.
Пословне
просторије
без
обзира на величину морају имати
најмање по један суд за смеће.
Судове за кућно смеће мора
имати свака
стамбена зграда
привредно друштво,
односно
радња, у прописном броју.

Овлашћено предузеће стара
се о одржавању градске депоније за
смеће где је забрањен приступ свим
лицима изузев радника запослених у
овом предузећу.
Предузеће из
претходног
става
дужно
је
да
постави
упозорење да је приступ депонији
забрањен.

Члан 76.

Члан 80.

У судове за кућно смеће и
судове за сакупљање смећа са
јавних површина и привремене
депоније забрањено је бацати жар,
сипати воду и другу течност, земљу,
шљаку из котларнице, баштенске
отпатке, амбалажу (картонске кутије,
папир за паковање, поломљене
гајбице, сламу и др.).
Члан 77.
Време
изношења
смећа
утврђује овлашћено предузеће.
Изношење смећа врши се
најмање једанпут недељно.
Члан 78.
При изношењу смећа и других
отпадака мора се водити рачуна да
се у згради и испред зграде смеће и
отпаци не расипају, не подиже
прашина и не ствара бука.
Лешеви домаћих животиња и
живине морају се возити само
споредним улицама на сточно
гробље при чему морају бити
предузете мере хигијенске заштите.
Када се на подручју града
нађу лешеви угинулих животиња или
живине, а не може да се пронађе
њихов
власник,
овлашћено
предузеће
ће
лешеве
одмах
уклонити.

Члан 79.

Смеће и други отпаци који не
спадају у кућно смеће одвозе се на
градску депонију. Забрањено је ван
депоније истоварати кућно смеће и
друге отпатке.
Надлежни општински орган
може
за
потребе
насипања,
односно,
нивелисања
терена,
решењем наложити да се земља
која се ископа са одређених
градилишта
не
истоварује на
депонију већ на терен који се
насипа, односно нивелише.
Место за депонију смећа и
отпадака,
одређује
надлежни
општински орган.
Члан 81.
На
јавним
површинама
посебно је забрањено:
1.Бацати хартију и отпатке ван
корпи за отпатке,
2.Користити јавне површине
за смештај робе, амбалаже и других
ствари сем када се то врши по
посебних
прописима
или
са
одобрењем
надлежног
органа
управе,
3.Изливати отпадне воде на
јавне површине,
4.Постављати и изграђивати
канале и цеви за отицање осоке,
помија и других отпадних материја
на јавне површине, корита река,
суседна дворишта,
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5.Прати рубље у кориту реке,
потока и слично,
6.Прати моторна и путничка
возила на јавним површинама,
7.Напајати стоку на јавним
местима, чесмама, пумпама и друго,
8.Пуштати, чувати и напајати
стоку,
живину
по
улицама,
парковима, обалама река и другим
јавним површинама,
9.Лешеве угинулих животиња
бацати и затрпавати ван сточног
гробља, односно одређеног места,
10.Избацивати
смеће
и
отпатке из путничких и теретних
возила на јавне површине,
11.Бацати или држати земљу,
грађевински материјал или слично
на јавним површинама,
12.Уздизати зелене површине
поред коловоза (улице) земљом или
другим материјалом чиме се ниво
земљишта подиже и спречава
отицање воде са коловоза,
13.Палити
смеће
на
депонијама,
површинама
јавног
саобраћаја,
двориштима
стамбенених зграда, судовима за
смеће и слично,
14.У посуде за смеће или
поред њих стављати материјал који
не спада у смеће,
15.Паркирати,
поправљати,
сервисирати моторна возила и
обављати друге занатске радње на
јавним површинама,
16.Цепати и тестериасати
дрва, разбијати угаљ и други
материјал на јавним површинама,
17.Истоварати, утоварати и
паркирати возила на местима где су
постављени улични хидранти и
сливници,
18.На
било
који
начин
стварати нечистоћу на јавним
површинама.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

10.Уклањање дотрајалих
грађевинских објеката
Члан 82.
Зграде и други грађевински
објекти који су због дотрајалости или
других разлога склони паду или
представљају опасност по живот и
здравље људи, саобраћај и суседне
објекте или руже изглед града,
морају се порушити а материјал од
истих уклонити.
Ако се ови недостаци не могу
отклонити
комунални
инспектор
обавештава
грађевинског
инспектора ради доношења решења
о покретању и вођењу поступка.
Рушење, односно уклањање
објеката из става 1. овог члана
извршиће
носилац
права
коришћења,
односно
власник
објекта
на
основу
решења
грађевинске инспекције.
Ако је зграда или други
грађевински објекат из става 1. овог
члана, споменик културе, пре
доношења решења о њиховог
рушењу
мора
се
прибавити
сагласност надлежног органа за
заштиту споменика културе. Ако ова
зграда, односно објекат представља
непосредну опасност по живот и
здравље људи, саобраћај или
суседне објекте, а опасност се не
може накнадно отклонити, надлежни
орган ће донети решење о његовом
рушењу и у случају кад надлежна
организација за заштиту споменика
културе није са тим сагласна.
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III OДРЖАВ АЊЕ ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И
УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТ А
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТ А У
СЕЛИМА
Члан 83.
Предузећа, пословне и радне
јединице предузећа, ресторани,
продавнице,
магацини,
откупна
места,
киосци,
занатске
и
угоститељске радње, дужни су да
одржавају чистоћу испред и око
објекта
на
улици
и
другим
површинама које служе као јавне
површине у селима.
Месна заједница се стара и
организује одржавање комуналних
објеката (јавних чесми, гробља,
паркова, некатегорисаних путева,
путног земљишта, канала и друго),
организује чишћење растиња испод
водова, организује чишћење и
уређивање некатегорисаних путева
и растиња, канала поред истих.
Месна заједница у сарадњи са
надлежним општинским органом
одредиће место које ће служити као
јавна површине за сметлиште за
месну заједницу. Јавно сметлоште
мора бити удаљено најмање 200
метара од најближег домаћинства и
до истог сметлишта мора бити пут
од чврсте подлоге.
Члан 84.
Месна
заједница
може
организовати самодопринос или
обезбедити средства на други
начин, као и одредити лица која ће
се старати о одржавању напред
наведених објеката.
Уколико
се
не
уведе
самодопринос
у
новцу
сваки
мештанин је дужан да одржава
чистоћу на путном и другом
земљишту у селу које служи за јавну
употребу испред свог дворишта.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Ако месна заједница установи
да се чистоћа не одржава на
прописан начин може одредити
рокове у којима су мештани и сва
друга обавезна лица из ове Одлуке
дужна да изврше поједине радње у
вези са одржавањем чистоће.
Шеф месне канцеларије на
подручјима месних заједница које
покрива има улогу комуналног
редара чија права и обавезе су
ближе
уређена
Одлуком
о
комуналној инспекцији.
Члан 85.
Забрањено је на путном и
другом земљишту у селу које служи
за јавну употребу као и у коритима
потока, канала и других природнох
водотока:
1. избацивати
отпатке
и
смеће из својих зграда,
објеката и дворишта,
2. испуштати отпадне воде
било које врсте, фекалне
воде, осоку из ђубришта у
путне канале, у водотокове
и на јавну површину,
3. избацивати или остављати
лешеве угинулих животња
и
живине
на
јавним
површинама,
4. држати
неисправна
моторна возила, запрежна
возила,
пољопривредне
машине и алатке на јавним
површинама,
5. држати
грађевински,
огревни и други материјал
на јавним површинама,
6. палити смеће, гуме и друге
отпатке у дворишту и на
јавним површинама,
7. растурати
приликом
превоза стајско ђубре,
сламу, сено на јавним
површинама,
8. избацивати
и
држати
амбалажу
и
ломљено
стакло.
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9. избацивати кућно смеће на
напред
наведене
површине,
10. прати веш поред бунара и
чесми и појити стоку
директно из судова из којих
се захвата вода.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Против решења надлежне
инспекције може се изјавити жалба
Општинском
већу
општине
Свилајнац у року од 15 дана од дана
пријема решења.
Решење Општинског већа је
коначно.

IV Н А Д З О Р

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.
Надзор над спровођењем
одредаба
ове
одлуке
врши
комунална
инспекција,
уколико
поједини послови тога надзора нису
посебним прописима стављени у
надлежност других органа.
Члан 87.
О спровођењу ове одлуке
стара се овлашћено предузеће и
општинска комунална инспекција.
Члан 88.
Комунална
инспекција
је
овлашћена, поред овлашћења из
одлуке о комуналној инспекцији да у
циљу
извршења
ове
одлуке
решењем о управном поступку
наложи извршење појединих радњи
и обавеза прописаних овом одлуком
у одређеном року, а уколико
обавезано лице не поступи по
налогу комуналне инспекције, радња
се може извршити ангажовањем
трећег лица на терет обавезаног
лица.
Овлашћено лице у предузећу,
радњи или физичко лице дужно је да
омогући
надлежном инспектору
обављање контроле на лицу места и
да му достави тражене податке.
Комунални
инспектор
је
овлашћен да ради обезбеђења
доказа фотографише или сними
објекат, лица, предмете и друго на
лицу места и фотографије приложи
као доказно средство, с тим што ће у
записнику
констатовати да
је
извршено и фотографисање.

Члан 89.
Новчаном казном у износу од
5.000,00
–
500.000,00
динара
казниће се за прекршај правно лице
ако:
-

-

-

не поступи у складу са
одредбом члана 8, 9 и 10,
не уређује јавне зелене
површине
у
складу
са
одредбама члана 11. и 12,
не уређује јавне зелене
површине у кругу предузећа у
складу са
одредбама члана 13,
поступа противно забрани из
члана 14,
поступа противно забрани из
члана 15,
не поступа у складу са
одредбама члана 16,
поступа супротно одредбама
члана 17. 18,
не обавести предузеће и не
обезбеди скицу инсталација у
складу са чланом 22,
не предузме мере у складу са
одредбама члана 23 или
заузме коловоз или тротоар
противно одредбама члана
24. и 25. ,
не поступа у складу са
одредбом члана 26,
не предузме потребне мере
утврђене одредбом члана 28,
поступа противно одредбама
члана 31,
заузима
јавне
површине
противно одредби члана 32,
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-

-

привремено заузима јавне
површине
противно
одредбама члана 33,
поступа супротно одредбама
члана 34,
поступи супротно одредбама
члана 35,
истакне
фирму
противно
одредбама члана 36,
поставља рекламе, огласе,
обавештења и друго противно
члану 37,
не одржава излоге у складу
са одредбама члана 38,
одржава дворишта стамбених
и пословних објеката у складу
са одредбама члана 39,
поступи противно одредбама
члана 40. и 41,
постава објекте противно
одредбама члана 42.,
не одржава јавну расвету и не
поступа
у
складу
са
одредбама члана 43,
не одржава просторе око
трафо станице по члану 44,
поступа противно одредбама
члана 45,
поступа противно одредбама
члана 47,
не поступи у складу са
одредбама члана 49,
поступи противно забрани
члана 50,
поступа противно одредбама
члана 51, 52. и 53,
поступа противно забранама
из члана 54,
не
изврши
дезинфекцију
клозета
у
угоститељским
објектима,
биоскопима,
аутобуским,
железничком
станицама из члана 62,
не предузме потребне мере
из члана 68,
поступа супротно одредбама
члана 71 и 73,
не обезбеди довољан број
судова за смеће сходно члану
75,
поступа супротно члану 78,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

истовара смеће ван депоније
супротно члану 80,
поступа супротно члану 81,
не уклони и поруши објекат из
члана 82,
поступа супротно члану 83,
поступа супротно забрани из
члана 85,

За прекршај из става 1. овог
члана казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 250,00 –
25.000,00 динара.
Члан 90.
Новчаном казном у износу од
2.500,00
–
250.000,00
динара
казниће се за прекршај предузетник
ако:
-

-

-

не поступи у складу са
одредбом члана 8, 9 и 10,
не уређује јавне зелене
површине
у
складу
са
одредбама члана 11. и 12,
не уређује јавне зелене
површине у кругу предузећа у
складу са
одредбама члана 13,
поступа противно забрани из
члана 14,
поступа противно забрани из
члана 15,
не поступа у складу са
одредбама члана 16,
поступа супротно одредбама
члана 17. 18,
не обавести предузеће и не
обезбеди скицу инсталација у
складу са чланом 22,
не предузме мере у складу са
одредбама члана 23 или
заузме коловоз или тротоар
противно одредбама члана
24. и 25. ,
не поступа у складу са
одредбом члана 26,
не предузме потребне мере
утврђене одредбом члана 28,
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-

-

поступа противно одредбама
члана 31,
заузима
јавне
површине
противно одредби члана 32,
привремено заузима јавне
површине
противно
одредбама члана 33,
поступа супротно одредбама
члана 34,
поступи супротно одредбама
члана 35,
истакне
фирму
противно
одредбама члана 36,
поставља рекламе, огласе,
обавештења и друго противно
члану 37,
не одржава излоге у складу
са одредбама члана 38,
одржава дворишта стамбених
и пословних објеката у складу
са одредбама члана 39,
поступи противно одредбама
члана 40. и 41,
постава објекте противно
одредбама члана 42.,
не одржава јавну расвету и не
поступа
у
складу
са
одредбама члана 43,
не одржава просторе око
трафо станице по члану 44,
поступа противно одредбама
члана 45,
поступа противно одредбама
члана 47,
не поступи у складу са
одредбама члана 49,
поступи противно забрани
члана 50,
поступа противно одредбама
члана 51, 52. и 53,
поступа противно забранама
из члана 54,
не
изврши
дезинфекцију
клозета
у
угоститељским
објектима,
биоскопима,
аутобуским,
железничком
станицама из члана 62,
не предузме потребне мере
из члана 68,
поступа супротно одредбама
члана 71 и 73,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

-

не обезбеди довољан број
судова за смеће сходно члану
75,
поступа супротно члану 78,
истовара смеће ван депоније
супротно члану 80,
поступа супротно члану 81,
не уклони и поруши објекат из
члана 82,
поступа супротно члану 83,
поступа супротно забрани из
члана 85,
Члан 91.

Новчаном казном у износу од
250,00 – 25.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице, ако:
-

-

поступа противно забрани из
члана 14,
не одржава објекте из члана
15,
не поступа у складу са
одредбама члана 16,
поступа
супротно
са
одредбама члана 17, 18,
не предузме мере у складу са
одредбама члана 23. или
заузме
коловоз,
односно
тротоар противно одредбама
члана 24. и 25,
не поступа у складу са
одредбама члана 26,
поступа противно одредбама
члана 31,
заузима
јавне
површине
противно одредбама члана
32,
привремено заузима јавне
површине
противно
одредбама члана 33,
поступа супротно одредбама
члана 34,
поступа супротно одредбама
члана 35,
не
одржава
дворишта
стамбених
и
пословних
објеката
у
складу
са
одредбама члана 39,
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-

-

-

поступа противно одредбама
члана 40. и 41,
поставља објекте противно
одредбама члана 42,
поступа противно одредбама
члана 47,
не поступи у складу са
одредбама члана 49,
поступа противно забрани из
члана 50,
поступа противно одредбама
члана 51, 52. и 53,
поступа противно забранама
из члана 54,
поступа противно члану 55,
врши изградњу септичких
јама супротно члану 56,
поступа супротно члану 57 и
58,
не врши чишћење и прање
клозета у складу са чланом
59,
поступа супротно члану 60,
повезује септичку јаму са
кишном
и
фекалном
канализацијом
супротно
члану 64,
септичке јаме користи у
деловима града где постоји
канализациона
мрежа
супротно члану 65,
не обезбеди посуде за смеће
прописане чланом 69 и 70,
поступа супротно члану 73,
75, 76 и 78
не поштује забране из члана
80 и 81,
не уклони и поруши објекат из
члана 82,
поступи супротно забрани из
члана 85,

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 92.
Ступањем на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
одржавању чистоће на територији

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

општине Свилајнац (''Општински
службени гласник'' број 15/98 и 6/04).
Члан 93.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Свилајнац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-14,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 27. Закона о
јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“,
број
25/00...108/059), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина
општине Свилајнац на седници
одржаној дана 26.03.2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Статут Комуналног јавног предузећа
„Морава“, из Свилајнца који је
усвојен на седници Управног одбора
наведеног
предузећа
дана
09.02.2010.године и који је заведен
под
бројем
509/1-10
од
09.02.2010.године.
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Образложење
Одлуком број 442/2-10 од
09.02.2010.године Управни одбор
КЈП“Морава“ усвојио је Статут
наведеног предузећа и доставио га
Скупштини општине Свилајнац ради
давања сагласности.
Чланом 27. Закона о јавним
предузећима
и
обављању
делатности од општег интереса
прописано је да ради обезбеђивања
заштите општег интереса у јавном
предузећу надлежни орган јединице
локалне самоуправе даје сагласност
на Статут предузећа.
У члану 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи прописано је
да Скупштина општине именује и
разрешава Управни и Надзорни
одбор,
именује
и
разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на
њихове Статуте, у складу са
законом.
По разматрању достављеног
текста Статута, Скупштина општине
је утврдила да је исти сачињен у
складу са важећим прописима, па је
на основу овлашћења из горе
цитираних закона, донела решење
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-15,
Дана:26.03.2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 14. Закона о
пољопривредном
земљишту
("Службени гласник РС", број 62/06)
и члана 41. Статута општине

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац
("Службени
гласник
општине Свилајнац", број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници
одржаној
26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗР АДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГР АМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
У Решењу о образовању
Стручне
комисије
за
израду
годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
у
општини
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“,број
4/09) у тачки II мењају се председник
и заменик председника наведене
Комисије и то тако што се уместо
ВЕСНЕ
РАЈАКОВИЋ,дипл.правника,
за
председника
Комисије
именује
ИВАНА ПАУНОВИЋ, дипл.правник
из Свилајнца, радник Општинске
управе
а
уместо
заменика
председника Комисије ДАНИЈЕЛЕ
БОГОСАВЉЕВИЋ, дипл.правника,
за заменика председника Комисије
именује
ЈОВАН
ЗЛАТАНОВИЋ,дипл.правник
из
Свилајнца,
радник
Општинске
управе.
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II
II
У тачки III наведеног решења
речи „у 2009/2010 години“ замењују
се речима „у 2010/1011 години“.
III
Ово решење ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
„Службеном
гласнику
општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-16,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 6. Одлуке о
оснивању Фонда противпожарне
заштите
(„Општински
службени
гласник“, број 34/85 и 7/03) и члана
41. Статута општине Свилајнац
(„Службени
гласник
општине
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина
општине Свилајнац на седници
одржаној дана 26.03.2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства
у
Управном
одбору
Фонда
противпожарне заштите општине
Свилајнац
чланови
именовани
испред
Скупштине
општине
Свилајнац и то:
1. Јовковић
Владан,
радник
Општинске
управе
из
Свилајнца
2. Јовановић Јован, пензионер
из Црквенца
3. Божиновић Снежана, радник
Општинске
управе
из
Свилајнца

Чланови Управног одбора из
тачке I овог решења разрешавају се
због истека мандата на који су били
именовани.
III
Ово решење ступа на снагу
даном доношења.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о оснивању
Фонда
противпожарне
заштите
прописано је да Управни одбор тог
Фонда броји седам чланова које
именују и то:
- три члана именује Скупштина
општине Свилајнац
- једног
члана
именује
Полицијска
станица
Свилајнац
(Одељење
противпожарне полиције)
- једног
члана
именује
Територијална
ватрогасна
јединица
- једног
члана
именује
Добровољно
ватрогасно
друштво
- једног
члана
именују
осигуравајућа друштва са
територије
општине
Свилајнац
С обзиром да је мандат
Управног
одбора
Фонда
противпожарне заштите истекао,
Скупштина општине Свилајнац је
донела решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-17,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о
оснивању Фонда противпожарне
заштите
(„Општински
службени
гласник“, број 34/85 и 7/03) и члана
41. Статута општине Свилајнац
(„Службени
гласник
општине
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина
општине Свилајнац на седници
одржаној дана 26.03.2010. године,
донела је

-

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбору Фонда
противпожарне заштите општине
Свилајнац
испред
Скупштине
општине Свилајнац ИМЕНУЈУ СЕ:
4. Александар Радојковић из
Свилајнца, за члана
5. Живомир
Тодоровић
из
Свилајнца, за члана
6. Стокић Милутин из Свилајнца,
за члана
II
Мандат чланова из тачке I
овог решења у Управном одбору
траје четири године.
III
Ово решење ступа на снагу
даном доношења.
Образложење
Чланом 6. Одлуке о оснивању
Фонда
противпожарне
заштите
прописано је да Управни одбор тог
Фонда броји седам чланова које
именују и то:
- три члана именује Скупштина
општине Свилајнац
- једног
члана
именује
Полицијска
станица
Свилајнац
(Одељење
противпожарне полиције)

једног
члана
именује
Територијална
ватрогасна
јединица
- једног
члана
именује
Добровољно
ватрогасно
друштво
- једног
члана
именују
осигуравајућа друштва са
територије
општине
Свилајнац
С обзиром да је мандат
Управног
одбора
Фонда
противпожарне заштите истекао,
Скупштина општине Свилајнац је
донела решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-18,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
27.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Центра
за
социјални
рад
„Свилајнац“ у Свилајнцу, за 2009.
годину.
Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
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утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 27.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра и усваја годишње
извештаје о раду јавних предузећа,
установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник
општина.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Извештаја о раду
Центра
за
социјални
рад
„Свилајнац“ у Свилајнцу за 2009.
годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-19,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
22.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада Центра за социјални
рад „Свилајнац“ у Свилајнцу за
2010. годину.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 22.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра извештај о раду и
даје сагласност на програм рада
корисника буџета.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Програма рада Центра
за социјални рад „Свилајнац“ у
Свилајнцу за 2010.годину, донела
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-20,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
27.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

96 Број 22 – Свилајнац 26. март 2010

РЕШЕЊЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Центра за културу у Свилајнцу, за
2009. годину.

Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

Образложење

РЕШЕЊЕ

Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 27.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра и усваја годишње
извештаје о раду јавних предузећа,
установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник
општина.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Извештаја о раду
Центра за културу у Свилајнцу, за
2009. годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-21,
Дана:26.03.2010.године

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада Центра за културу у
Свилајнцу за 2010. годину.

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

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
22.
Статута
општине

Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 22.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра извештај о раду и
даје сагласност на програм рада
корисника буџета.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Програма рада Центра
за
културу
у
Свилајнцу
за
2010.годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-22,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
27.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Ресавске библиотеке у Свилајнцу, за
2009. годину.
Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 27.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра и усваја годишње
извештаје о раду јавних предузећа,
установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник
општина.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Извештаја о раду

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Ресавске библиотеке у Свилајнцу, за
2009. годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-23,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07) и члана 41.
тачка
22.
Статута
општине
Свилајнац
("Службени
гласник
општине Свилајнац", број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада Ресавске библиотеке
у Свилајнцу за 2010. годину.
Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 22.Статута
општине
Свилајнац
("Службени
гласник општине Свилајнац", број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра извештај о раду и
даје сагласност на програм рада
корисника буџета.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
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планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању
Програма
рада
Ресавске библиотеке у Свилајнцу за
2010.годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-24,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
27.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о раду
установе Дечји вртић „Дечја радост“
у Свилајнцу, за радну 2008/2009.
годину.
Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 27.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра и усваја годишње

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

извештаје о раду јавних предузећа,
установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник
општина.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Извештаја о раду
установе Дечји вртић „Дечја радост“
у Свилајнцу, за радну 2008/2009.
годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-25,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
22.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
годишњи Програм рада установе
Дечји вртић „Дечја радост“ у
Свилајнцу за радну 2009/2010.
годину.
Образложење
Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07)
је прописано да
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 22.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра извештај о раду и
даје сагласност на програм рада
корисника буџета.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је, по
разматрању годишњег Програма
рада установе Дечји вртић „Дечја
радост“ у Свилајнцу за радну
2009/2010 годину, донела решење
као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-26,
Дана:26.03.2010.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Законом
о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) је прописано да
Скупштина општине у складу са
законом оснива службе, јавна
предузећа, установе и организације
утврђене Статутом општине, и врши
надзор над њиховим радом.
Чланом 41. тачка 27.Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник општине Свилајнац“, број
2/08) прописано је да Скупштина
општине разматра и усваја годишње
извештаје о раду јавних предузећа,
установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник
општина.
Праћење
рада
и
функционисања ових предузећа и
установа, врши се поред осталог, и
увидом у њихове програме и
планове
рада
и
разматрање
њихових извештаја о раду.
Имајући
у
виду
напред
наведено, Скупштина општине је по
разматрању Извештаја о пословању
КЈП“Морава“ у Свилајнцу, за 2009.
годину, донела решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-27,
Дана:26.03.2010.године

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и члана 41.
тачка
27.
Статута
општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници одржаној дана 26.03.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај
пословању
КЈП“Морава“
Свилајнцу, за 2009. годину.

Образложење

о
у

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

На основу члана 7. став 1.
Закона
о
јавним
набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08)
и члана 41. Статута општине
Свилајнац
(„Службени
гласник
општине Свилајнац“, број 2/08),
Скупштина општине Свилајнац на
седници
одржаној
дана
26.03.2010.године, донела је
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОСЕБНИХ ПР АВА НА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРУЖАЊА УСЛУГА КОЈИ СУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
Комуналном јавном предузећу
„Морава“ Свилајнац, са седиштем у
Свилајнцу, улица Светог Саве бр.
100, ДОДЕЉУЈУ СЕ ПОСЕБНА
ПРАВА
НА
ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
КОЈИ
СУ
ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Свилајнац“.

Образложење
Комунално јавно предузеће
„Морава“ из Свилајнца обавља
основну делатност производња и
дистрибуција пијаће воде шифра
41000. У складу са Законом о
привредним
друштвима
може
обављати делатности и пружања
услуга које су предмет јавне набавке
у складу са својој претежном
делатношћу и то:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

01412уређење
и
одржавање
паркова, зелених и рекреационих
површина,
45110- рушење и разбијање објеката:
земљани радови,
52740- сервисирање водомера,
74700- чишћење објеката
90000- одстрањивање отпадака и
смећа,
санитарне
и
сличне
активности
45250 – остали грађевински радови,
укључујући и специјализоване радове
45340- остали инсталациони радови
51130- посредовање у продаји дрвне
грађе и грађевинског материјала
63214- услуге у друмском саобраћају
01121-гајење поврћа , цвећа и
украсног биља,
74201- просторно планирање
те на основу свега наведеног
исто испуњава услове за обављање
делатности и пружања услуга које су
предмет јавне набавке у складу са
делатностима.
На основу напред наведеног,
Скупштина општине Свилајнац је
донела Одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Број:06-8/10-I-28,
Дана:26.03.2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р.
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САДРЖАЈ
Одлукa о периодичном извештају о извршењу буџета општине
Свилајнац за период јануар-децембар 2009.године;
2 Финансијски план прихода и расхода Фонда за уређивање
грађевинског земљишта општине Свилајнац за 2010.годину;
3 Одлука о задужењу општине Свилајнац за реализацију
капиталних инвестиционих пројеката;
4 Одлука о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Свилајнац;
5 Решење којим се именује Управни одбор Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Свилајнац;
6 Решење којим се именује Надзорни одбор Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Свилајнац;
7 Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
општине Свилајнац;
8 Одлука којом се оснива Јавно предузеће Спортско-туристички
центар „Свилајнац“;
9 Одлука о измени Одлуке о општинским комуналним таксама;
10 Одлука о ребалансу буџета општине Свилајнац за 2010.годину;
11 Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на
територији општине Свилајнац;
12 Одлука о водоводу и канализацији;
13 Одлука о измени Одлуке о поступку и начину именовања
директора јавних установа Ресавске библиотеке у Свилајнцу и
Центра за културу у Свилајнцу;
14 Одлука о одржавању чистоће и уређењу и заштити комуналних
објеката на територији општине Свилајнац;
15 Решење којим се даје сагласност на Статут Комуналног јавног
предузећа „Морава“ из Свилајнца;
16 Решење о измени решења о образовању стручне Комисије за
израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта;
17 Решење којим се разрешавају чланови у Управном одбору Фонда
противпожарне заштите општине Свилајнац именовани испред
Скупштине општине Свилајнац;
18 Решење о именовању чланова у Управни одбор Фонда
противпожарне заштите општине Свилајнац испред Скупштине
општине Свилајнац;
19 Решење којим се усваја Извештај о раду Центра за социјални рад
„Свилајнац“ у Свилајнцу за 2009.годину;
20 Решење којим се даје сагласност на Програм рада Центра за
социјални рад „Свилајнац“ у Свилајнцу за 2010.годину;
21 Решење којим се усваја Извештај о раду Центра за културу у
Свилајнцу за 2009.годину;
22 Решење којим се даје сагласност на Програм рада Центра за
културу у Свилајнцу за 2010.годину;
23 Решење којим се усваја Извештај о раду Ресавске библиотеке у
Свилајнцу за 2009.годину;
24 Решење којим се даје сагласност на Програм рада Ресавске
библиотеке у Свилајнцу за 2010.годину;
25 Решење којим се усваја Извештај о раду Дечјег вртића „Дечија
радост“ у Свилајнцу за радну 2008/2009.годину;
26 Решење којим се даје сагласност на Програм рада Дечјег вртића
„Дечија радост“ у Свилајнцу за радну 2009/2010.годину;
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Решење којим се усваја Извештај о пословању Комуналног јавног
предузећа „Морава“ у Свилајнцу за 2009.годину;
Одлука о додели посебних права Комуналном јавном предузећу
„Морава“ из Свилајнца на обављању делатности пружања услуга
који су предмет јавне набавке;
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