
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 8. јун Година 2010. – Број 24  
        
На основу члана 32. став. 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/2007), члана 2. став 1. тачка 53) Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 
54/2009) и члана 41. Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“ број 
2/08), а на предлог извршног органа Општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на 
седници одржаној дана 08.06.2010. године донела је: 

 
ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
ЗА 2009 ГОДИНУ 

 
ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Остварени текући приходи и примања као и извршени текући расходи и издаци у Завршном 

рачуну буџета општине Свилајнац у 2009. години износе: 
 
1. Укупно остварени текући приходи, 

примања  и пренета средства (примања).....................................492.682 хиљ.динара. 
2. Укупно извршени текући  
       расходи, издаци и одливи средстава ...........................................482.242 хиљ.динара. 
3. Разлика укупних примања и укупних 

издатака (1-2) (Салдо жиро рачуна)..............................................  10.440 хиљ.динара. 
 
У чему је структура и врста прихода и примања и расхода следећа: 

1. Пренета неутрошена средства на жиро рачунима корисника из ранијих година 23.156 
хиљ.дин. + 2. Остварени приходи и примања току 2009.године 469.526 хиљ.дин. и минус 3. 
Остварени расходи и издаци у току 2009.године 482.732 хиљ.динара, умањени  за износ 
обрачунате амортизације у износу од 490 хиљ.дин. што чини укупну разлику вишка прихода, 
примања и пренетих средстава затечених на жиро рачунима буџета и буџетских корисника са 
стањем на дан 31.12.2009.године, у износу од 10.440 хиљ. динара. 
 

Члан 2. 
 

У Билансу стања имовине, средстава, потраживања и обавеза, на дан 31.12.2009. године 
(Образац бр.1 Завршног рачуна), утврђена је укупна актива у износу од 650.660 хиљ.динара и 
укупна пасива у износу од 650.660 хиљ.динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 
119.783 хиљ.дин. и ванбилансна пасива у износу од 119.783 хиљ.дин. и то у следећој структури 
по основним врстама (Скраћени извод из обрасва 1.): 

 
Актива /Имовина, средства и потраж./              Пасива /Овавезе и извори капитала/ 

1.НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВ,/Кл.0/ =  331.903   1. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВ./Кл.2/  = 308.278 
2.ФИНАНСИЈСКА ИМОВ....../Кл.1/ =  318.757   2. ИЗВОРИ КАПИТАЛА    /Кл.3/ =  342.382 
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                  Стање активе:                         650.660                   Стање пасиве:                     
650.660 
  ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (351000)   119.783    ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (352000)   119.783 
 

У Билансу стања у делу Извора капитала и утврђивања резултата исказан је суфицит из 
пословања у 2009. години у износу од 9.950 хиљ.дин., као и извори новчаних средстава у 
износу од  529 хиљада динара, а који се састоје од 490 хиљ.дин. обрачунате амортизације 
основних средстава књижене на терет сопствених прихода  у 2009. год. код корисника 
буџетских средстава и 39 хиљ.дин. колико износи динарска противвредност девизног рачуна 
буџета општине Свилајнац. 

Члан 3. 
 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31.децембра 2009. године 
(Образац бр.2 Завршног рачуна), утврђени су  следећи износи и то: 
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 
    нефинансијске имовине...........................................................................432.194 хиљ.динара 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  
    нефинансијске  имовине .........................................................................452.990 хиљ.динара 
3. Мањак прихода и примања-Буџетски дефицит(ред.бр.2-ред.бр.1).... 20.796 хиљ.динара 
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања: 
а) увећан за укључивање:                                   укупно:                          60.488 хиљ.динара 
    -дела нераспоређеног вишка прихода и прмања из ранијих година 
     који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године........  20.993 хиљ.динара 
    -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за 
     набавку нефинансијске имовине ...........................................................      154 хиљ.динара 
    -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година  
     коришћених за покриће расхода  и издатака текуће године ...............   2.009 хиљ.динара 
    -износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,  
     финансираних из кредита ....................................................................... 37.300 хиљ.динара 
    -износа приватизационих примања коришћених за покриће 
     расхода и издатака текуће године .........................................................         32 хиљ.динара 
б) умањен за укључивање издатака:                укупно:                           29.742 хиљ.динара 
    -утрошених средстава текућих прихода и примања од  продаје  
      Нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима ............... 29.742  хиљ.динара                
5. Укупан вишак прихода – суфицит (р.бр.4а) – р.бр.3 -р.бр.4б) ..... =   9.950 хиљ.динара. 
 
Структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања 
 

у 000 динара 
Ознака 
ОП 

Број 
конта 

 
о п и с  

Претходна 
година 

Текућа 
година 

2001  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
451.332 

 
432.194 

2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 449.315 430.473 
2003 710000 ПОРЕЗИ 214.174 223.531 
2064 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  136.654 105.573 
2067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 71.450 60.377 
2092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУН-ДАЦИЈУ 

РАСХОДА 
11.421 2.686 

2101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 15.616 38.306 
     
2104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН-СИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 
2.017 1.721 

2106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 1.879 1.721 
2108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТ.СТВАРИ 138  
     
2129  ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИ-НАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
441.025 452.990 

2130 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 338.675 334.639 
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2131 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 141.720 135.722 
2153 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 105.319 128.197 
2198 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕД-СТАВА ЗА РАД 639 490 
2213 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ-КОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
6.231 3.795 

2250 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 57.785 39.398 
2237 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 3.045  
2266 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 1.787 1.077 
2281 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 22.149 25.960 
     
2298 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ. 102.350 118.351 
2299 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 83.531 107.014 
2305 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 12.281 4.654 
2319 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.027 658 
2333 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.511 6.025 
  Вишак прихода и примања-буџетски суфицит 

(2001-2129) 
10.307  

  Мањак прихода и примања-буџетски дефицит 
(2129-2001) 

 20.796 

 
Члан 4 

 
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат утврђени су у 

следећим износима, и то: 
                                                                      

О п и с Економска 
класификација 

Буџетска 
средства 

Додатна  
средства 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 
I  УКУПНА СРЕДСТВА (II +III) 3+7+8 402.343 53.007 455.350 
II  УКУПНА ПРИМАЊА (1+2) 7+8 392.328 39.866 432.194 
   1. Текући приходи 7 392.328 38.145 430.473 
   2. Примања од продаје нефин.имовине 8  1.721 1.721 
III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 10.015 13.141 23.156 
IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5) 4+5 376.901 76.089 452.990 
   4. Текући расходи  4 293.237 41.402 334.639 
   5. Издаци за нефинансијску имовину 5 83.664 34.687 118.351 
   6. Изд.за отпл.главн.и наб.неф.имов. 6 25.636 4.106 29.742 
       6.1. Набавка финансијске имовине Део 62 -   
V УКУПНА СРЕДСТВА минус  
    УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8)-(4+5) 25.442 -23.082 2.360 

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)- (4+5) 15.427 -36.223 -20.796 
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ. 
        (VI  -6.1)) 

(7+8)-(4+5+ 
део 62) 

15.427 -36.223 -20.796 

 
Буџетски дефицит (VI) у износу од 20.796 хиљ.динара, као разлика између укупног 

износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и 
пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске 
имовине, утврђен је у обрасцу 2 –Биланс прихода и расхода (ОП 2345 и 5435).  

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит , коригован за издатке за набавку 
финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) и утврђен је у износ од 
20.796 хиљ.динара. 
                                                                      Члан 5. 
 

Рачун финансирања буџета општине Свилајнац у 2009. години укупно износи: 
                                                                                                                    у 000 динара 
 1. Примања од задуживања                                                            37.300 
 2. Примања од продаје финансијске имовине                                        32 
 3. Издаци за набавку финансијске имовине 
                (за набавку домаћих хартија од вредности)                                        0 
 4. Издаци за отплату главнице дуга                                                29.742 
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 5. Нето финансирање                                                                       7.590 
 6.  Укупан фискални дефицит плус  нето финансирање                   13.206 
                 (ОП 5441 обрасца 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                        Члан 6. 
 

Остварени мањак прихода и примања – дефицит (консолидовани) из чл.5. у износу од 
13.206 хиљ.динара се покрива из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 20.993 хиљ.год., из 
дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у 
износу од 154 хиљ.дин. и дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 
2.009 хиљ.динара, т.ј. за укупно 23.156 хиљада динара.. 

После укупног кориговања утврђеног дефицита утврђује се вишак прихода и примања – 
суфицит у износу од 9.950 хиљ.динара (ОП 2355 обрасца 2. Биланс прихода и расхода). 

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) у износу од 9.950 
хиљ.динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: 

-дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у укупном 
износу 250 хиљ.динара код буџетских корисника за  набавку нефинансијске имовине из 
неутрошених средстава амортизације 117 хиљ.дин., од родитељског динара код вртића у износу 
од 129 хиљ.динара неутрошена републичка средства за реконструкцију крова библиотеке у 
износу од 4 хиљ.динара. 

-дела нераспоређеног вишка прихода и примања код буџета општине Свилајнац у 
износу од 1.574 хиљ.динара и 

- вишка прихода и примања – суфицита индиректних корисника буџета општине 
Свилајнац у укупном износу од 8.126 хиљ.динара. 

Остварени вишак прихода и примања – суфицит, индиректни корисници ће користити у 
складу са одлуком својих органа управљања. 

 
Члан 7. 

 
Остали извори новчаних средстава  - средства амортизације за 2009. годину код 

индиректних буџетских корисника у укупном износу од 490 хиљ.динара користиће се за набавку 
нефинансијске имовине.  

Члан 8. 
 

     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   39.053  хиљ.динара и укупни издаци у износу од 148.093 хиљ.динара што за 
резултат даје мањак примања у односу на капиталне издатке – дефицит у износу од: 109.040 
хиљ.динара. 
 
   У скраћеном изводу из обрасца 3. Завршног рачуна структура капиталних примања и 
издатака за набавку нефинансијске имовине и отплату главнице кредита је следећа:  
 
-Примања од прод.осн.сред./Кл.8/     =   1.721   -Издаци за набавку осн.сред./Кл.5/ =  118.351 
-Примања од задуживања /к-то 91/    = 37.300   -Издаци за отпл.главнице /К-то 61/=    29.742 
-Примања од прод.фин.имов.(к-то 92/=      32 
  ---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------- 
Укупно прим.од прод.неф.имов./8+9/= 39.053   Укупно издаци за неф.имов./5+6/  =   148.093 
=============================   ============================== 
 

Члан 9. 
 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2009. године (Образац 
бр.4 Завршног рачуна), утврђени су укупни новчани приливи на рачуне корисника и пренета 
средства у износу од 492.682 хиљ.динара и укупни новчани одливи са рачуна у износу од 
482.242 хиљ.динара, и салдо готовине на крају године  на рачуну трезора 097 у износу од 
10.440 хиљ.динара, од чега је на буџетским рачунима 2.913 хиљ.дин, а на сопственим 7.527 
хиљ.динара. 

При обрачуну прилива и одлива новчаних средстава утврђено је да су расположива 
новчана средства остварена од пренетих неутрошених средстава на рачунима из претходних 
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година у износу од 23.156 хиљ.динара и текући приливи у току 2009.године у износу од 469.526 
хиљ.дин. што укупно даје приливе у износу од 492.682 хиљ.динара. Одливи новчаних средстава 
остварени су у укупном износу у току 2009.године од 482.732 хиљ.динара, кориговани за износ 
обрачунате амортизације у износу од 490 хиљ.динара и 6 хиљ.динара за износ плаћених 
расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6, што укупно даје новчане одливе у износу 
од 482.242 хиљ.динара. а разлика представља неутрошена новчана средства затечена на 
рачунима корисника на дан 31.12.2009. године у укупном износу од 10.440 хиљ.динара и 
исказана је у Билансу стања на новчаним средствима (ОП 1051). 

Члан 10. 
 
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 13.206 хиљ.динара, између укупних 
прихода и примања од 469.526 хиљ.динара и укупно извршених расхода и издатака у износу од 
482.732 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=145.038 х.дин. Расходи =143.959 х.дин. Вишак прим. + 1.079 х.дин. 
-Из буџ.општ.:  Примања=253.590 х.дин. Расходи =257.346 х.дин. Мањак прим. -  3.756 х.дин. 
-Од ООСО     :  Примања=    1.232 х.дин. Расходи =    1.232 х.дин. Вишак прим. +        0 х.дин. 
-Из донација:    Примања=         24 х.дин. Расходи =          0 х.дин. Вишак прим. +       24 х.дин. 
-Из остал.изв.:  Примања=  69.642 х.дин. Расходи =  80.195 х.дин. Мањак прим. - 10.553 х.дин. 

Упоредне Табеле плана и остварења прихода и примања и расхода и издатака по 
економској класификацији и структури по изворима финансирања на 4 цифре /аналитички/, 
приложени су уз ову Одлуку и чине њен саставни део. 
 

П О С Е Б А Н  Д Е О :  
 

Члан 11. 
 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској 
класификацији износе укупно: 
 - на нивоу општине: План износи 607.612 хиљ.дин. Остварење 469.526 хиљ.дин.        77,27% 
 
1.Приходи класе 7:      План   =  576.985 х.дин.    Остварење  = 430.473 х.дин.  или   74,61 % 
2.Приходи класе 8:      План   =   23.500 х.дин.    Остварење  =      1.721 х.дин.  или    7,32 % 
3.Приходи класе 9:      План   =        127 х.дин.    Остварење  =    37.332 х.дин.  или 29.395,28% 
4.Утврђ.рез.послов.     План   =     7.000 х.дин.  

Упоредне Табеле плана и остварења прихода и примања по економској класификацији и 
структури на 5 цифара /аналитички/, приложени су уз ову Одлуку и чине њен саставни део. 
 

Члан 12. 
 

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији 
износе укупно: 
- на нивоу Општине: План износи 607.612 хиљ.динара. Извршење 482.732 хиљ.дин. или 79,45% 
од чега:  
 
1. Расходи класе 4:     План    =  485.035 х.дин.    Извршење   =  334.639 х.дин.  или     68,99 % 
2. Расходи класе 5:     План    =    91.181 х.дин.    Извршење   =  118.351 х.дин.  или   129,80 % 
3. Расходи класе 6:     План    =    26.114 х.дин.    Извршење   =    29.742 х.дин.  или   113,89 % 
4. Буџетске резерве    План    =      5.282 х.дин. 
 

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

 
Из Табела прихода и расхода, као и из Завршног рачуна Извршења буџета за 2009. 

годину утврђено је да је план прихода и примања и расхода и издатака из Одлуке о буџету 
остварен на следећи начин: 
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-План буџетских прихода и прим.=556.660 хиљ.дин.Остварење=360.395 хиљ.дин. или 64,74% 
-План буџетских расх. и издат.     =556.660 хиљ.дин.Остварење=363.380 хиљ.дин. или 65,28% 
 
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 363.380 хиљ.дин. 
представља мањак прихода и примања у текућој години у износу од 2.985 хиљ.динара и са 
нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година у износу од 4.559 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 као 
нераспоређени вишак прихода. 
 

З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е  
 

Члан 13. 
 

Завршни рачун буџета општине Свилајнац садржи: 
1. Биланс стања на дан 31.12.2009. године; 
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2009. до 31.12.2009. године; 
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду 01.01.2009. до 

31.12.2009.године; 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2009. до 31.12.2009. године; 
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених 

средстава и извршења за период 01.01.2009.  до 31.12.2009. године; 
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за 

период 01.01.2009.  до 31.12.2009. године; 
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и 

извршеним отплатама дугова у периоду  01.01.2009. до 31.12.2009. године; 
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 

01.01.2009. до 31.12.2009. године; 
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од  01.01.2009. до 

31.12.2009. године и 
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2009. 

до 31.12.2009. године, а у складу са чланом 91. Закона о буџетском систему; 
11. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се 

финансирају из буџета за период 01.01.2009. до 31.12.2009. године, а односе се 
на: 

 -субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним 
  предузећима; 
 -нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију НИП-а; 
 -трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода; 
 -коришћење средстава за набавку финансијске имовине; 

              12. Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењи- 
                    ма и сравњивању ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном за 
                    период 01.01.2009. до 31.12.2009. године. 
 

   (Извештаји су саставни део ове Одлуке и налазе се као посебни прилози.) 
 

    Члан 14. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2009. годину је саставни 
део ове  Одлуке. 

      Члан 15. 
 

Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Свилајнац за 2009. годину, заједно са 
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Свилајнац за период 01.јануар – 31. 
децембар 2009. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор, најкасније до 
15.јуна 2010. године. 
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Члан 16. 

 
Ова Одлука ће се објавити у Службеном гласнику општине Свилајнац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-24/10-I-1, Дана:08.06.2010. године 
 
 

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

 
 

Прилог 6 
 

Објашњење великих одступања 
између одобрених средстава и извршења буџета  
за период 01.01.2009. до 31.12.2009. године 

 
На основу исказаних података из Завршног рачуна буџета општине Свилајнац за 2009. 

годину из чланова 1. до 12. ове Одлуке и упоређивањем истих са планираним и одобреним 
средствима утврђује се следеће: 

Укупно остварени приходи и примања и укупно извршени расходи и издаци нижи су од 
планираног и одобреног износа за период 01.01.2009. до 31.12.2009. године. 

Укупно остварени приходи и примања остварени су са 77,27% од плана буџета. Највећа 
разлика између планираних и остварених прихода је на нивоу капиталних трансфера од других 
нивоа власти који су извршени са 12,16% и текућих трансфера од других нивоа власти који су 
извршени са 61,31% у односу на план, т.ј. у просеку са 49,73%. Ова одступања су настала из 
два разлога: у току 2009. године је дошло до смањења ненаменског трансфера Републике 
Србије локалним самоуправама Законом о ребалансу буџета републике Србије за 2009. годину и 
наменских трансфера Републике Србије који су се у току године реализовали у складу са 
Уговорима са надлежним министарствима преко индиректних буџетских корисника директно, а 
не преко рачуна буџета, што се приликом конкурисања за пројекте и планирање прихода није 
могло претпоставити. Остварење на нивоу конта 711 и 713 је изнад просека остварења укупних 
прихода (85,81% и 82,51%), али је проблем код планирања прихода који се утврђују и 
наплаћују на републичком нивоу да их није могуће у прецизном износу плански утврдити. 
Највећи проценат остварења је код  пореза на зараде (93,37%) и самодоприноса (83,83%).  
Порез на фонд зарада има међу најмањим остварењима (14,40%), што и није чудно, јер се овај 
приход  наплаћује по решењима Пореске управе у поступцима контроле пореских обвезника, а 
сам закон је одавно престао да важи и приход се појављује од случаја до случаја. Остварење на 
нивоу конта 714 је изнад просека буџета и износи 73,24% и не представља велико номинално 
одступање сходно учешћу у буџету са 4,77%. Комунална такса на фирму на конту 716 је 
остварена изнад просека буџета (84,69%) захваљујући администрирању на нивоу општине. 
Одступање на контима 741 и 742 односи се углавном на накнаду за коришћење простора и 
грађевинског земљишта (62,67% и учешћем у извршењу 1,60%) и таксе у корист нивоа 
општине (58,17% и учешћем 4,34%) које је немогуће прецизно планирати, јер зависе од 
приспелих захтева инвеститора, обвезника накнаде. Остала одступања прихода од плана су 
незнатна у односу на њихово учешће у плану буџета. 

Укупно извршени расходи и издаци код свих буџетских корисника извршени су са 
79,45% и већи су од остварених прихода за 2,18% за средства затечена на рачунима буџетских 
корисника на почетку буџетске године. Расходи су се кретали у оквиру одобрених апропријација 
и у оквиру расположивих средстава, као и у оквирима ликвидности укупног консолидованог 
рачуна трезора.  

.Анализом појединачних прихода и расхода по економској класификацији, код 
одређених категорија исказано је прекорачење или знатно већи проценат извршења које се 
јавља из објективних и технички условљених разлога и начина преноса средстава корисницима 
и конкретног трошења истих од стране корисника: наиме, приликом утврђивања плана и 
одобравања средстава корисницима одређене категорије преноса планирају се и дефинишу у 
буџету као расходи трансфера на економској класификацији 463 – трансферна средства, док се 
код корисника тако примљена средства троше и евидентирају према конкретно извршеним 
расходима и издацима осталих економских класификација класе 4, 5 и 6. Из наведених разлога 



8 Број 24 – Свилајнац 8. јун 2010 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
план расхода на економској класификацији 46 – трансфери планирана средства исказују ниже 
остварење од свега 35,88% док се извршење односи  на расходе за сталне трошкове, услуге и 
издатке за набавку нефинансијске имовине код којих је формално исказано веће трошење од 
плана.  

Знатно одступање је остварено код издатака за нефинансијску имовину  у износу од 
27.170 хиљ.дин. већег извршења у односу на план за републичка средства која су остварена за 
укупну намену у износу од 32.133 хиљ.дин. код индиректних буџетских корисника и налазе се у 
њиховим плановима, а за колико су мање извршени трансфери из буџета општине индиректним 
корисницима преко групе конта 463. Отплата главнице је извршена укупно са 113,89%, од чега 
из средстава буџета општине у оквиру планираног износа од 98,17% а остатак  из сопствених 
извора буџетских корисника у износу од 4.106 хиљ.динара. 

Буџетски расходи извршени са процентом испод просека су резултат уштеда на свим 
оним апропријацијама  на којима су то законске могућности дозвољавале, а да се не угрози 
нормално функционисање директног и индиректних буџетских корисника, као и ликвидност 
консолидованог рачуна трезора. 

Одступања у трошењу из других субјективних разлога у исказаним резултатима за 2009. 
годину није било. 

Све напред изложено указује  на чињеницу да се са издавањима из буџета располагало 
рационално и наменски. 

 
 
Лице одговорно за  
састављање извештаја                                                     Наредбодавац 
 
Јасмина Милојевић                                                     Др Горица Димчић-Тасић, с.р. 

 
Прилог 7 
 
 

Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним 
и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2009. до 31.12.2009. године 

 
 
Општина Свилајнац у току 2009. године није имала донација, осим текућег добровољног 

трансфера код индиректног буџетског корисника – вртића у износу од 24 хиљаде динара. 
 
На дан 31.12.2009. године остала је неизмирена обавеза за краткорочну позајмицу са 

КРТ-а 097 у износу од 7.500 хиљада динара (део 400-255/09 од 30.11.2009.год. 200 хиљ.дин., 
400-277/09 од 15.12.2009.год. 2.300 хиљ.дин. и 400-280/09 од 30.12.2009.год. 5.000 хиљ.динара) 

Општина Свилајнац имала је у току 2007. и 2008. године коришћење кредитног 
задужења по Уговору о кредиту склопљеним са UNIKREDIT BANK Београд, у име инокредитора 
BANK AUSTRIA CREDIT ANSTALT, AUSTRIJA број 20070425/01 од 20.04.2007. године, у укупном 
износу од 1.355.000,00 EUR у динарској противвредности на дан одобрења 110.281.146,50 
динара, са роком од 10 година у једнаким месечним ратама од 11.782,61 EUR, и каматом по 
Euribor-u + 2,7% фиксне камате. 

 
У току 2009. године по наведеном кредиту отплаћено је 12 доспелих рата у укупном 

износу од 13.171 хиљаде динара и камате у износу од 3.245 хиљада динара. 
 

 
Лице одговорно за  
састављање извештаја                                                     Наредбодавац 
 
Јасмина Милојевић                                                     Др Горица Димчић-Тасић 
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Прилог бр. 8 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
1. Стална буџетска резерва: 

 
На основу члана 70.. Закона о буџетском систему у сталну буџетску резерву у Одлуци о 

буџету општине Свилајнац за 2009. годину планирана су средства у износу од 3.000.000,00 
динара. 
 

У току 2009. године НИЈЕ БИЛО КОРИШЋЕЊА НИ ИЗДАТАКА прописаних за трошење 
наменске апропријације сталне резерве. 
 

2. Текућа буџетска резерва: 
 

На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2009. годину („Службени гласник 
општине Свилајнац“ број 1/09), а везано за члан 69. Закона о буџетском систему, планирана су 
средства за текућу буџетску резерву у износу од 7.000.000,00 динара, за непланиране и 
ванредне сврхе за које се у току године покаже да додељене апропријације нису довољне, а 
распоређена су на основу решења председника општине по корисницима, наменама и 
одговарајућим контима расхода на следећи начин: 

 
Број и датум 

Одлуке 
Корисник Опис расхода Позиција 

и конто 
износ 

400-56/09-III 
23.02.2009.г. 

Дечји вртић Набавка аута-по 
Пројекту 

26 
512111 

 
250.000,00 

400-167/09-
IV/02 
22.07.2009.г. 

Општинска 
управа 

Студентске награде 17/55 
472713 

200.000,00 

400-230/09-IV-
02 
09.10.2009.г. 

Општинска 
управа 

Тек.одржав.објек.и 
опреме у области 
физ.културе 

15/68 
425191 

 
3.500.000,00 

400-278/09-
IV/02 
25.12.2009.г. 

Општинска 
управа 

Ученичке  награде 17/55 
472713 

768.000,00 

   УКУПНО 
УТРОШЕНО: 
ПЛАНИРАНО: 
НЕУТРОШЕНО: 

4.718.000,00 
 

7.000.000,00 
2.282.000,00 

 
Сагледавањем издавања из текуће буџетске резерве према планираним средствима, 

издавања из текуће буџетске резерве у износу од 4.718.000 динара, извршена су са 67,40%. 
Средства су се користила наменски и за сврхе чија хитност није давала простора за доношење 
другачије одлуке, јер апропријације у време реализације нису биле довољне. Средствима се 
располагало крајње рационалнио за оправдане и неодложне намене. 

 
Лице одговорно за  
састављање извештаја                                                     Наредбодавац 
 
Јасмина Милојевић                                                     Др Горица Димчић-Тасић 
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Прилог 9 

 
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду  

од 01.01. 2009. до 31.12.2009.године 
 

Општина Свилајнац није у току 2009. год. издавала гаранције или друго обезбеђивање 
задуживања корисницима, у складу са одредбама Закона о јавном дугу. 

 
Лице одговорно за  
састављање извештаја                                                     Наредбодавац 
 
Јасмина Милојевић                                                     Др Горица Димчић-Тасић 

 
 

Прилог 11 
 

И з в е ш т а ј  
о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за 

период 01.01.2009. до 31.12.2009. године, а односе се на: 
 

1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним  предузећима 
 

У току 2009. године није било исплата по основу Субвенција јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама и приватним предузећима, како из буџета општине Свилајнац, 
тако ни са рачуна индиректних корисника средстава буџета општине Свилајнац. 

 
2. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију  НИП-а 

 
У току 2009. год. коришћена су средства из Министарства економије и регионалног 

развоја – Средства НИП-а по уговорима о преузимању дуга за следеће намене: 
а) изградња електроенергетских објеката за индустрисјку зону „Велико 
Поље“  

3.555.855,59 динара 

б) изградња канализационе мреже за индустрисјку зону „Велико Поље“ 32.902.499,16  динара   
     
в) изградња саобраћајне инфраструктуре за индустрисјску зону 
„Велико Поље“ 

3.541.645,00 динара 

                                           Укупно средства НИП-а                          39.999.999,75 динара 
 

3. Трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода 
 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској 
класификацији износе укупно: 
 - на нивоу општине: План износи 607.612 хиљ.дин. Остварење 469.526 хиљ.дин.        77,27% 
 
1.Приходи класе 7:      План   =  576.985 х.дин.    Остварење  = 430.473 х.дин.  или   74,61 % 
2.Приходи класе 8:      План   =   23.500 х.дин.    Остварење  =      1.721 х.дин.  или    7,32 % 
3.Приходи класе 9:      План   =        127 х.дин.    Остварење  =    37.332 х.дин.  или 29.395,28% 
4.Утврђ.рез.послов.     План   =     7.000 х.дин.  
 

Укупно су планирани расходи у буџету општине 556.660 х.дин. , извршени су са 363.380 
х.дин. или 65,28%, укупно планирана сопствена средства су износила 50.952 х.дин., извршена 
су са 80.966 х.дин. или 158,91%, укупно извршена републичка средства директно уплаћена на 
рачуне индиректних буџетских корисника износе 38.386 хиљ.динара, т.ј. укупно је планирано 
607.612 х.дин. расхода и издатака, од чега је укупно извршено 482.732 хињ.динара или 80,14%. 

 
Скраћени приказ планираних и извршених текућих расхода и издатака у 2009. години 

према извору финансирања и буџетским корисницима је следећи: 
 
Раздео 1. СО и општинско веће: планирано из буџета општине 16.421 х.дин. , извршено 13.761 
х.дин. или 83,80%, 
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Раздео 2. Јавно правобранилаштво: планирано из буџета општине 876 х.дин. , извршено 821 
х.дин. или 93,72%, 
Раздео 3. Општинска управа: планирано из буџета општине 177.791 х.дин., извршено 134.942 
х.дин. или 75,90%,, планирано из сопствених извора код индиректних буџетских корисника – 
месних заједница 24.695 х.дин., извршено 28.381 х.дин. или 114,93%, т.ј. укупно планирано 
202.486 х.дин. и извршено са 163.323 х.дин. или 80,66%. 
Раздео 4. Друштвена брига о деци: планирано из буџета општине 61.473 х.дин., извршено 
51.695 х.дин. или 84,09%,, планирано из сопствених извора  24.557 х.дин., извршено 8.925 
х.дин. или 36,34%, из републичких извора извршено 10.796 х.дин., т.ј. укупно планирано 86.030 
х.дин. и извршено са 71.416 х.дин. или 83,01%. 
Раздео 5. Култура: планирано из буџета општине 27.582 х.дин., извршено 15.531 х.дин. или 
56,31%,, планирано из сопствених извора  1.700 х.дин., извршено 1.626 х.дин. или 95,65%, из 
републичких извора извршено 2.512 х.дин., т.ј. укупно планирано 29.282 х.дин. и извршено са 
19.669х.дин. или 67,17%. 
Раздео 6 Основно образовање: планирано из буџета општине 63.700 х.дин., извршено 25.505 
х.дин. или 40,04%. 
Раздео 7 Средње образовање: планирано из буџета општине 25.738 х.дин., извршено 5.743 
х.дин. или 22,31%. 
Раздео 8 Центар за социјални рад: планирано из буџета општине 6.679 х.дин., извршено 5.543 
х.дин. или 82,99%. 
Раздео 9. Буџетски фондови: планирано из буџета општине 145.462 х.дин., извршено 91.207 
х.дин. или 62,70%,, извршено  из сопствених извора  42.034 х.дин., из републичких извора 
извршено 25.078 х.дин., т.ј. укупно планирано 145.462х.дин. и извршено са 158.319х.дин. или 
108,84%. 
Раздео 10.Дотације непрофитним организацијама: планирано из буџета општине 25.656 х.дин., 
извршено 18.632 х.дин. или 72,62%. 
Раздео 11. Стална и текућа буџетска резерва:  планирано 10.000 х.дин., извршено 4.718 х.дин. 
или 47,18%. 
 

Расходи су се кретали у оквиру одобрених апропријација и у оквиру расположивих 
средстава, као и у оквирима ликвидности укупног консолидованог рачуна трезора.  

Буџетски расходи извршени са процентом испод просека су резултат уштеда на свим 
оним апропријацијама  на којима су то законске могућности дозвољавале, а да се не угрози 
нормално функционисање директног и индиректних буџетских корисника, као и ликвидност 
консолидованог рачуна трезора. 

Све напред изложено указује  на чињеницу да се са издавањима из буџета располагало 
рационално и наменски. 

 
4. Коришћење средстава за набавку финансијске имовине 

 
У току 2009. године није било улагања у набавку финансијске имовине.  

 
Лице одговорно за  
састављање извештаја                                                     Наредбодавац 
 
Јасмина Милојевић                                                     Др Горица Димчић-Тасић 
 

Прилог 12 
 

Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и 
сравњивању ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном за 

период 01.01.2009. до 31.12.2009. године. 
 

Консолидовани Завршни рачун општине Свилајнац сачињен је на основу Правилника о 
буџетском рачуноводству општине Свилајнац бр.400-235/09-IV од 09.07.2009. године и на 
основу њега донесених рачуноводствених политика, у складу са Законом о буџетском систему и 
са Уредбом о буџетском рачуноводству. 

Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезора 097 Свилајнац воде се по 
обрачунској основи на прописаним шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у 
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контном плану Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем. 

Финансијски извештаји у рачуноводству буџета, односно трезора 097 састављају се на 
готовинској основи, а у складу са међународним стандардима за јавни сектор. 

Завршни рачун буџета општине Свилајнац добијен је консолидацијом укупног износа 
прихода, примања, расхода  и издатака општине: директног корисника – општинске управе и 
индиректних корисника  и главне књиге трезора 097 и искључивањем административних 
трансфера, т.ј. трансфера између буџетских корисника на истом нивоу (категорија 430000) и 
трансферних средстава из буџета општине индиректним буџетским корисницима (категорија 
490000).  

 
Лице одговорно за  
састављање извештаја                                                     Наредбодавац 
 
Јасмина Милојевић                                                     Др Горица Димчић-Тасић 

 
 

 
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ (КОНСОЛИДОВАНИ)        

 ЗА 2009. ГОДИНУ  - ОБРАЗАЦ БР. 5  
прилог чл.10. 
Одлуке      

       
у 000 
дин.  

конто ОПИС План Укупно Репуб. Опш. ООСО Донац. Остало 
7111 порези на дох.и капит.добитке 132895 114032   91783     22249 
7121 порез на зараде 500 72   72       
7131 порез на прен.непокретности 40000 43648   43648       
7133 порез на заос.,насл.и поклон 5500 4680   4680       
7134 порез на фин.и капит.трансакције 30000 14129   14129       
7136 други периодични порези на имов. 200             
7144 порез на појединач.услуге 1100 163   30     133 
7145 порез,таксе и накн.на упот.добара 29500 22247   22240     7 
7161 други порези које плаћају предуз. 29000 24560   24560       
7331 текући трансф.од др.нивоа власти 162273 99492 99492         
7332 капит.транс.од др,нивоа власти 50000 6081 6081         
7411 камате 1410 1113   1113       
7415 закуп непроизв.имовине 12400 7612   7612       
7421 прих.од прод.добара и услуга 17100 15362   6855     8507 
7422 таксе и накнаде 35000 20361   20361       
7423 споредне прод.добара и услуга 8500 8276   6312     1964 
7433 прих.од новч.казни за прекршаје 1500 287   287       
7441 тек.добров.трансфери 15257 1090       24 1066 
7442 капит.добров.трансфери   3000         3000 
7451 мешов.и неодређ.приходи 2900 3276 18 2063     1195 
7711 меморанд.ставке за рефунд.расх. 1800 2425 902 291 1232     
7721 мемор.ставке из претх.год. 150 261 239 22       
7911 приходи из буџета   38306 38306         

  свега текући приходи: 576985 430473 145038 246058 1232 24 38121 
8111 прим.од прод.непокретности   1721         1721 
8121 прим.од прод.покрет.имовине 500             
8131 прим.од прод.осталих осн.сред. 23000             

  укупно прим.од прод.неф.имов. 23500 1721 0 0 0 0 1721 
9115 пром.од задуж.од остал.поверил.   37300   7500     29800 
9219 прих.од прод.дом.акција и ос.кап. 127 32   32       

  ук.примања од задуживања 127 37332 0 7532 0 0 29800 
  укупно приходи и примања 600612 469526 145038 253590 1232 24 69642 



13 Број 24 – Свилајнац 8. јун 2010 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
                  
4111 плате.додаци и накн.запослених 115036 106210 83096 21775     1339 
4120 соц.допр.на терет послодавца 21020 19256 15080 3956     220 
4131 накнаде у натури 400 166   126     40 
4141 накн.за време одсуст.-боловање 3035 2553 992 288 1232   41 
4143 отпремнине и помоћи 6335 3955   3955       
4151 накн.трошкова за запослене 1500 1315 898       417 
4161 нкн.запосл.и остали пос.расх. 2500 1821   1821       
4171 одборнички додатак 1900 446   446       
4211 трошк.платног промета 2225 2290 186 1750     354 
4212 енергетске услуге 13460 14627 741 9039     4847 
4213 комуналне услуге 25420 10261 284 9383     594 
4214 услуге комуникација 3275 2923 70 2667     186 
4215 трошкови осигурања 2285 904 120 674     110 
4216 закуп имовине и опреме   52   52       
4221 трошк.служ.путов.у земљи 2392 2103 84 1752     267 
4222 трошк.служ.путов.у иностранство 600 551   551       
4223 трошк.служ.путов.у оквиру рада 2140 1708   1675     33 
4229 трошк.осталог транспорта 815 871   279     592 
4231 административне услуге   41   38     3 
4232 компјутерске услуге 930 685 26 642     17 
4233 усл.образов.и усаврш.запослених 1050 486 174 307     5 
4234 услуге информисања 6800 6256 3 6022     231 
4235 стручне услуге 4979 3605 68 3299     238 
4236 усл.за домаћинство и угоститељ.   2         2 
4237 репрезентација 4956 5232 3 4427     802 
4239 остале опште услуге 2824 1099   130     969 
4242 услуге образов.,културе и спорта 11505 4503   3895     608 
4243 медицинске услуге 300 250 133       117 

4245 
усл.одржав.нац.паркова и 
прир.површина   238   238       

4246 усл.очув.жив.средине и геод.усл. 8764 5167 2011 2940     216 
4249 остале специјализ.услуге 18780 9689 714 8793     182 
4251 тек.попр.и одржав.зграда 44914 35443 4636 9734     21073 
4252 тек.попр.и одржав.опреме 2341 2174 74 1863     237 
4261 административни материјал 3470 2761 99 2512     150 
4262 матер.за пољопривреду   37   37       
4263 матер.за образ.и усаврш.запосл. 1115 866 124 668     74 
4264 матер.за саобраћај 5070 6285 22 5796     467 
4266 матер.за образ.,културу и спорт 615 462 110 87     265 
4267 медицински и лаборат.матер. 100 11 8       3 
4268 матер.за одржав.хигијене 6908 5627 998 600     4029 
4269 матер.за посебне намене 874 988 101 653     234 
4311 амортизац.зграда   162         162 
4312 амортизац.опреме   321         321 
4313 амортизац.осталих.некр.и опреме   7         7 
4414 отпл.камата домаћ.посл.банкама 5800 3795   3665     130 
4631 текући трансф.осталим нив.влас. 96284 37471   37317     154 
4632 кап.трансф.осталим нив.власти 13534 1850   1850       
4651 остале тек.донације и трансф.   77         77 
4711 права из соц.осигур.за домаћинс.   36         36 
4721 накн.из буџета у случају болести 200 40   40       
4723 накн.из буџета за децу и породицу 100 4   4       
4726 накн.из буџета у случају смрти 100 128   128       
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4727 
накн.из буџ.за образ. ,културу,науку и 
спорт 1118 686   686       

4729 остале накн.из буџета 150 183   183       
4811 дотац.непрофитним организац. 5850 3262 887 2346     29 
4819 дотац.осталим непроф.организ. 19806 16661   15427     1234 
4821 остали порези 1060 383   353     30 
4822 обавезне таксе 400 98 84 4     10 
4831 новч.казне и пенали по реш.суда 10000 5556   5306     250 

  укупно текући расходи 485035 334639 111826 180179 1232 0 41402 
5111 куповина зграда и објеката 1700 2581         2581 
5112 изградња зграда и објеката 16500 18532 1875 8117     8540 
5113 капит.одржав.зграда и објеката 38987 79428 29089 28885     21454 
5114 пројектно планирање 6500 6473 943 4098     1432 
5121 опрема за саобраћај 2700 2526   2526       
5122 административна опрема 5704 1822 118 1451     253 
5124 опрема за зашт.жив.средине 7000 55         55 
5125 медицинска и лаборат.опрема   2   2       

5126 
опрема за образов.,науку,културу и 
спорт   202 91 36     75 

5128 опрема за јавну безбедност   47         47 
5151 нематеријална имовина 2590 658 17 391     250 
5411 земљиште 9500 6025   6025       

  укупно издаци зс основна сред. 91181 118351 32133 51531 0 0 34687 
6114 отплата главнице домаћим банк, 26114 14942   13171     1771 

6115 
отпл.главн.осталим домачим 
кредиторима   14800   12465     2335 

  укупно издаци за отпл.главнице 26114 29742 0 25636 0 0 4106 
  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 602330 482732 143959 257346 1232 0 80195 
  СУФИЦИТ 0   1079   0 24   
  ДЕФИЦИТ 1718 13206   3756     10553 

 
 

        
 БУЏЕТ ЗА 2009. ГОДИНУ  ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ   
        
 ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА (КОНСОЛИДОВАНОГ)  ПО СТРУКТУРИ  

 
Буџет остварење за 2009. 
годину НА ДАН 31.12.2009     

    Прилог чл.11. Одлуке  у 000 дин. 

Конто Врста прихода 
План за 

2009.год. 
Структура 
плана у % 

Остварење 
01.01.-
31.12. 

% 
Остварење 
плана (5/3) 

структура 
остварења 

у % 
остатак за 
остварење 

1 2 3 4 5 6 7 8 
711000               
711110 Порез на зараде 72.000 11,85 67.228 93,37 14,32 4.772 

711120 
Порез на приходе од 
самост.дел. 14.200 2,34 11.451 80,64 2,44 2.749 

711140 Порез на приходе од имовине 10.000 1,65 7.557 75,57 1,61 2.443 
711180 Самодоприноси 26.695 4,39 22.378 83,83 4,77 4.317 
711190 Порез на друге приходе 10.000 1,65 5.418 54,18 1,15 4.582 

  Укупно 711000 132.895 21,87 114.032 85,81 24,29 18.863 
712000               
712110 Порез на фонд зарада 500 0,08 72 14,40 0,02 428 

  Укупно 712000 500 0,08 72 14,40 0,02 428 
713000               
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713120 Порез на имовину 40.000 6,58 43.648 109,12 9,30 -3.648 
713310 Порез на наслеђе и поклон 5.500 0,91 4.680 85,09 1,00 820 

713420 
Порез на капиталне 
трансакције 30.000 4,94 14.129 47,10 3,01 15.871 

713610 
Порез на акције на име и 
уделе 200 0,03 0 0,00 0,00 200 

  Укупно 713000 75.700 12,46 62.457 82,51 13,30 13.243 
714000               

714430 
Комун.такса на 
кориш.реклам.паноа 1.000 0,16 134 13,40 0,03 866 

714440 
Средства за противпожарну 
заштиту 100 0,02 30 30,00 0,01 70 

714510 
Порези, таксе и накнаде за 
мот.возила 18.000 2,96 14.833 82,41 3,16 3.167 

714540 
Накнаде за коришћење добара 
од општег интереса 6.000 0,99 2.622 43,70 0,56 3.378 

714550 
Концесионе накнаде и 
боравишне таксе 500 0,08 284 56,80 0,06 216 

714560 Општинске и градске накнаде 5.000 0,82 4.507 90,14 0,96 493 
  Укупно 714000 30.600 5,04 22.410 73,24 4,77 8.190 

716000               
716110 Комунална такса на фирму 29.000 4,77 24.560 84,69 5,23 4.440 

  Укупно 716000 29.000 4,77 24.560 84,69 5,23 4.440 
733000               

733150 
Текући трансфери од др.нивоа 
власти у корист нивоа општине 162.273 26,71 99.492 61,31 21,19 62.781 

733250 

Капитални трансфери од 
др.нивоа власти у корист 
нивоа општине 50.000 8,23 6.081 12,16 1,30 43.919 

  Укупно 733000 212.273 34,94 105.573 49,73 22,49 106.700 
741000               

741150 
Камата на КРТ укључ.у 
депозит банака 1.410 0,23 1.113 78,94 0,24 297 

741520 
Накн.за коришћење шумс.и 
пољоп.зем. 400 0,07 92 0,00 0,02 308 

741530 
Накн.за кор.простора и 
грађ.земљишта 12.000 1,97 7.520 62,67 1,60 4.480 

  Укупно 741000 13.810 2,27 8.725 63,18 1,86 5.085 
742000               

742150 
Прих.од прод.добара у услуга 
или закупа 17.100 2,81 15.362 89,84 3,27 1.738 

742250 Таксе у корист нивоа општина 35.000 5,76 20.361 58,17 4,34 14.639 

742350 
Прих.опш.органа од споредне 
продаје добара и услуга 8.500 1,40 8.276 97,36 1,76 224 

  Укупно 742000 60.600 9,97 43.999 72,61 9,37 16.601 
743000               

743350 

Прих.од новч.казни за 
прекршаје у корист нивоа 
општине 1.500 0,25 287 19,13 0,06 1.213 

  Укупно 743000 1.500 0,25 287 19,13 0,06 1.213 
744000               

744150 

Текући добров.трансфери  од 
физич.и прав.лица у корист 
нивоа општине 15.257 2,51 1.090 7,14 0,23 14.167 

744250 

Капит. Доб.тран.  од физ.и 
пра. лица у корист нивоа 
општине 0,00 0,00 3.000 0,00 0,64 -3.000 
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  Укупно 744000 15.257 2,51 4.090 26,81 0,87 11.167 

745000               
745000               

745150 

Мешовити и неодређени 
приходи у корист нивоа 
општине 2.900 0,48 3.276 112,97 0,70 -376 

  Укупно 745000 2.900 0,48 3.276 112,97 0,70 -376 
771000               

771111 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.800 0,30 2.425 134,72 0,52 -625 

  Укупно 771000 1.800 0,30 2.425 134,72 0,52 -625 
772000               

772114 

Меморандумске ставке за 
рефунд.расх.из претходне 
године 150 0,02 261 174,00 0,06 -111 

  Укупно 772000 150 0,02 261 174,00 0,06 -111 
791000               
791111 Приходи из буџета 0 0,00 38.306 0,00 8,16 -38.306 

  Укупно 791000 0 0,00 38.306 0,00 8,16 -38.306 
811000               

  
Примања од продаје 
непокретности 0 0,00 1.721 0,00 0,37 -1.721 

  Укупно 811000 0 0,00 1.721 0,00 0,37 -1.721 
812000               

812150 

Примања од 
прод.покрет.ствари у корист 
нивоа општине 500 0,08 0 0,00 0,00 500 

  Укупно 812000 500 0,08 0 0,00 0,00 500 
813000               

813150 

Прим.од продаје осталих 
осн.сред.у корист нивоа 
општине 23.000 3,79 0 0,00 0,00 23.000 

  Укупно 813000 23.000 3,79 0 0,00 0,00 23.000 
911000               

911500 

Примања од задуживања код 
осталих поверилаца у земљи у 
земљи 0 0,00 37.300 0,00 7,94 -37.300 

  Укупно 911000 0 0,00 37.300 0,00 7,94 -37.300 
921000               

921950 
Прим.од прод.домаћих акција 
и осталог капитала 127 0,02 32 25,20 0,01 95 

  Укупно 921000 127 0,02 32 25,20 0,01 95 
  УКУПНО ПРИХОДИ (динара) 600.612 98,85 469.526 78,17 100,00 131.086 

321000 
Утврђивање резултата 
пословања 7.000 1,15     0,00 7.000 

  УКУПНО БУЏЕТ 2009.ГОД. 607.612 100,00 469.526 77,27 100,00 138.086 
 
 

 ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА 2009. ГОДИНУ  (КОНСОЛИДОВАНИ)    

   Прилог чл 12. Одлуке   
у 000 
дин. 

АОП Конто Опис План  Остварење 
% 
оствар. Разлика 

5170   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5171+5339) 576.216 452.990 78,61 123.226 

5171 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(5172+5194+5239+5254+5278+5291+5307+5322)  485.035 334.639 68,99 150.396 
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5172 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
(5173+5175+5179+5181+5186+5188+5190+5192)  151.726 135.722 89,45 16.004 

5173 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) (5174) 115.036 106.210 92,33 8.826 

5175 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) 21.020 19.256 91,61 1.764 

5179 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) 400 166 41,50 234 

5181 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА )од 5182 до 
5185) 9.370 6.508 69,46 2.862 

5186 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕБЕ (5187) 1.500 1.315 87,67 185 

5188 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ (5189) 2.500 1.821 72,84 679 

5190 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191) 1.900 446 23,47 1.454 

5194 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
(5195+5203+5209+5218+5226+5229) 178.907 128.197 71,66 50.710 

5195 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) 46.665 31.057 66,55 15.608 

5203 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) 5.947 5.233 87,99 714 
5209 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) 21.539 17.406 80,81 4.133 
5218 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) 39.349 19.847 50,44 19.502 

5226 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227+5228) 47.255 37.617 79,60 9.638 
5229 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) 18.152 17.037 93,86 1.115 

5239 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 
(5240+5244+5246+5248+5252) 0 490 0,00 -490 

5240 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 
до 5243) 0 490 0,00 -490 

5254 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА (5255+5265+5272+5274) 5.800 3.795 65,43 2.005 

5255 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264) 5.800 3.795 65,43 2.005 
5278 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5279+5282+5285+5288) 0 0 0,00 0 

5279 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦ. )5280+5281) 0 0 0,00 0 

5291 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
(5292+5295+5298+5301+5304) 109.818 39.398 35,88 70.420 

5298 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
(5299+5300) 109.818 39.321 35,81 70.497 

5304 465000 OСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)   77 0,00 -77 

5307 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА (5308+5312) 1.668 1.077 64,57 591 

5308 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(ОРГАН,ОБАВЕЗ,СОЦИЈАЛ,ОСИГУРАЊА) (од 5309 
до 5311) 0 36 0,00 -36 

5312 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
(од 5313 до 5321) 1.668 1.041 62,41 627 

5322 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 
(5323+5326+5330+5332+5335+5337) 37.116 25.960 69,94 11.156 

5323 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
(5324+5325) 25.656 19.923 77,65 5.733 

5326 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 
5329) 1.460 481 32,95 979 

5330 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
(5331) 10.000 5.556 55,56 4.444 

5339 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(5340+5362+5371+5374+5382) 91.181 118.351 129,80 -27.170 

5340 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 
(5341+5346+5356+5358+5360) 81.681 112.326 137,52 -30.645 

5341 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 
5345) 63.687 107.014 168,03 -43.327 

5346 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355) 15.404 4.654 30,21 10.750 
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5360 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) 2.590 658 25,41 1.932 
5374 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375+5377+5379) 9.500 6.025 63,42 3.475 
5375 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5376) 9.500 6.025 63,42 3.475 
5379 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5380+5381) 0 0 0,00 0 

5385 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386+5409) 26.114 29.742 113,89 -3.628 

5386 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387+5397+5405+5407) 26.114 29.742 113,89 -3.628 

5387 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 
(од 5388 до 5396) 26.114 29.742 113,89 -3.628 

5431   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170+5385) 602.330 482.732 80,14 119.598 
   БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 5282       
 499 СТАЛНА РЕЗЕРВА 3000       
 499 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 2282       
   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170+5385) 607.612 482.732 79,45 119.598 

 
 УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2009.ГОДИНИ    

 ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ         

        У 000 ДИН.    

пози-
ција конто опис позиције 

буџет 
општине     

сопствена 
средства     

репуб.   
сред. укупно укупно укупно 

      
план 
2009 изврш. 

% 
изврш. 

5/4 
план 
2009 изврш. 

% 
изврш.

8/7 изврш. 
план 
2009 изврш. 

% 
изврш.
12/11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    1.СО И ОПШ.ВЕЋЕ                     

1 411 
плате и додаци 
запосл. 12316 11293 91,69 0 0     12316 11293 91,69 

2 412 соц.доп.на тер.посл. 2205 2023 91,75         2205 2023 91,75 

3 417 одборнич.додатак 1900 445 23,42         1900 445 23,42 

    ук.раздео 1. 16421 13761 83,80 0 0 0 0 16421 13761 83,80 

    2.ЈАВНО ПРАВОБ.                     

4 411 
плате и додаци 
запосл. 743 696 93,67         743 696 93,67 

5 412 соц.доп.на тер.посл. 133 125 93,98         133 125 93,98 

    ук.раздео 2. 876 821 93,72 0 0 0 0 876 821 93,72 

    3.ОПШТИН.УПРАВА                     

6 411 
плате и додаци 
запосл. 46727 43237 92,53         46727 43237 92,53 

7 412 соц.доп.на тер.посл. 8692 7981 91,82         8692 7981 91,82 

8 414 соц.давања запосл. 5600 4872 87,00         5600 4872 87,00 

9 416 јубил.и др.награде 2500 1821 72,84         2500 1821 72,84 

10 413 накнаде за запосл. 250 126 50,40         250 126 50,40 

11 421 стални трошкови 11000 8460 76,91 1131 5179 457,91   12131 13639 112,43 

12 422 трошкови путовања 4250 3907 91,93   603 0,00   4250 4510 106,12 

13 423 услуге по уговору 13730 12516 91,16 475 870 183,16   14205 13386 94,23 

14 424 
специјализоване 
услуге 12800 6818 53,27   106 0,00   12800 6924 54,09 

15 425 
тек.попр.и 
одрж.обј.и оп 6300 6028 95,68 19703 16845 85,49   26003 22873 87,96 

16 426 материјал 9674 9490 98,10 370 691 186,76   10044 10181 101,36 

17 472 
стипендије и 
соц.давања 1668 1042 62,47     0,00   1668 1042 62,47 

18 483 
новч.казне и 
судс.реш. 10000 5043 50,43   84 0,00   10000 5127 51,27 

19 482 
порези о обавезне 
таксе 1000 357 35,70   12 0,00   1000 369 36,90 

20 512 машине и опрема 5000 2015 40,30 902 188 20,84   5902 2203 37,33 

21 515 
набав.осталих 
осн.сред. 500 190 38,00     0,00   500 190 38,00 
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38 463 
трансфер Рег.аг.за 
разв. 700 0 0,00     0,00   700 0 0,00 

  463 
трансф.ост.нивоима 
вл.         142 0,00     142   

39 541 
прибављање 
земљиш. 8000 4623 57,79     0,00   8000 4623 57,79 

74 441 отплата дом.камата 5400 3245 60,09   130 0,00   5400 3375 62,50 

75 611 
отплата главн.по 
кред. 24000 13171 54,88 2114 1771 83,77   26114 14942 57,22 

  430 амортизација         292 0,00     292   

  465 
остале дотац.и 
трансф.         15 0,00     15   

  471 права из соц.осиг.         36 0,00     36   

  481 дотац.невлад,орган.         1417 0,00     1417   

    ук.раздео 3. 177791 134942 75,90 24695 28381 114,93 0 202486 163323 80,66 

    
4.ДРУШ.БРИГА О 
ДЕЦИ                     

22 411 
плате и додаци 
запосл. 42117 37729 89,58 5751 1339 23,28 4071 47868 43139 90,12 

23 412 соц.доп.на тер.посл. 7638 6774 88,69 1030 220 21,36 729 8668 7723 89,10 

  413 накнаде у натури 0 0 0,00 150 40 26,67   150 40 26,67 

  415 накнаде за запосл. 0 0 0,00 1500 417 27,80 898 1500 1315 87,67 

24 421 стални трошкови 4747 2438 51,36 1132 219 19,35 1401 5879 4058 69,03 

25 425 
тек.попр.и 
одрж.обј.и оп 600 0 0,00 636 402 63,21 447 1236 849 68,69 

68 416 
награде зап.о 
ост.расх. 0 0 0,00 0 0 0,00   0 0 0,00 

  422 трошкови путовања 0 0 0,00 392 215 54,85 84 392 299 76,28 

84 423 услуге по уговору 1103 911 82,59 3021 1086 35,95 274 4124 2271 55,07 

67 414 соц.давања запосл. 1300 603 46,38 2400 41 1,71 992 3700 1636 44,22 

  424 
специјализоване 
услуге 0 0 0,00 680 176 25,88 244 680 420 61,76 

26 512 машине и опрема 2100 1905 90,71   157 0,00 93 2100 2155 102,62 

85 426 материјал 168 184 109,52 7465 4413 59,12 1462 7633 6059 79,38 

  482 
порези, казне и 
таксе 0 0 0,00 400 4 1,00 84 400 88 22,00 

87 511 
зграде и 
грађ.објекти 1700 1151 67,71   81 0,00   1700 1232 72,47 

  430 амортизација         109 0,00   0 109 0,00 

  515 
нематеријална 
имовина         6 0,00 17 0 23 0,00 

    ук.раздео 4. 61473 51695 84,09 24557 8925 36,34 10796 86030 71416 83,01 

    5. КУЛТУРА                     

27 411 
плате и додаци 
запосл. 7382 7631 103,37     0,00   7382 7631 103,37 

28 412 соц.доп.на тер.посл. 1323 1366 103,25     0,00   1323 1366 103,25 

29 421 стални трошкови 1560 989 63,40 45 67 148,89   1605 1056 65,79 

30 422 трошкови путовања 1090 350 32,11 215 83 38,60   1305 433 33,18 

31 423 услуге по уговору 2110 876 41,52 400 280 70,00   2510 1156 46,06 

32 424 
специјализоване 
услуге 10950 3755 34,29 555 603 108,65   11505 4358 37,88 

33 425 
тек.попр.и 
одрж.обј.и оп 450 94 20,89 205 43 20,98   655 137 20,92 

34 426 материјал 360 116 32,22 15 111 740,00   375 227 60,53 

35 414 соц.давања запосл. 70 0 0,00 0   0,00   70 0 0,00 

36 512 машине и опрема 337 47 13,95 65 30 46,15 116 402 193 48,01 

37 515 
нематеријална 
имовина 1890 247 13,07 200 244 122,00   2090 491 23,49 

40 482 
порези, обав.таксе и 
каз. 60 60 100,00 0 24 0,00   60 84 140,00 

  483 
новч.казне и 
судс.реш.       0 12 0,00   0 0 0,00 

  430 амортизација       0 67 0,00   0 67 0,00 

  465 
остале дотац.и 
трансф.       0 62 0,00   0 62   
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  511 
зграде и 
грађ.објекти       0   0,00 2396 0 2396   

    ук.раздео 5. 27582 15531 56,31 1700 1626 95,65 2512 29282 19669 67,17 

    
6. ОСН. 
ОБРАЗОВАЊЕ                     

44 463 основно образовње 63700 25505 40,04     0,00   63700 25505 40,04 

    ук.раздео 6. 63700 25505 40,04 0 0 0,00 0 63700 25505 40,04 

    
7. СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВ.                     

45 463 средње образовање 25738 5743 22,31     0,00   25738 5743 22,31 

    ук.раздео 7. 25738 5743 22,31 0 0 0 0 25738 5743 22,31 

    
8. ЦЕН.ЗА 
СОЦИЈ.РАД                     

46 463 
центар за социјални 
рад 6679 5543 82,99     0,00   6679 5543 82,99 

    ук.раздео 8. 6679 5543 82,99 0 0 0,00 0 6679 5543 82,99 

    9. БУЏЕТ. ФОНДОВИ                     

47 463 
фонд за 
уређ.грађ.зем. 89262 74760 83,75   38731 0,00 25078 89262 138569 155,24 

48 463 фонд за екологију 44000 15781 35,87   577 0,00   44000 16358 37,18 

49 463 
фонд 
против.заштите 100 0 0,00     0,00   100 0 0,00 

50 463 фонд за пољоприв. 2000 0 0,00   23 0,00   2000 23 1,15 

51 463 
здравство-дом 
здрав. 5000 503 10,06     0,00   5000 503 10,06 

52 463 туристич.организац. 0 0 0,00   200 0,00   0 200 0,00 

71 463 
фонд за 
солид.стамб.из 100 0 0,00   2503 0,00   100 2503 

2.503,0
0 

72 463 месни самодопринос 5000 163 3,26     0,00   5000 163 3,26 

    ук.раздео 9. 145462 91207 62,70 0 42034 0,00 25078 145462 158319 108,84 

    
10.ДОТАЦ.НЕПРОФ.
ОРГ.                     

54 481 
дотац.организ.спорт
а 14000 13647 97,48     0,00   14000 13647 97,48 

55 481 
дотац.удруж.грађан
а 1980 672 33,94     0,00   1980 672 33,94 

56   
дотац.удруж,оболел
их 1300 334 25,69     0,00   1300 334 25,69 

57   
дотац.верским 
заједн. 1200 0 0,00     0,00   1200 0 0,00 

58   
стална 
конференц.град. 120 78 65,00     0,00   120 78 65,00 

59   
дотац.ветер.институ
ту 0 0 0,00     0,00   0 0   

60   дотације субнору 300 323 107,67     0,00   300 323 107,67 

61   дотације Црв.крсту 5880 3205 54,51     0,00   5880 3205 54,51 

62   
дотац.за 
заш.споменика 350 0 0,00     0,00   350 0 0,00 

63   
финанс.полит.стран
ака 526 373 70,91     0,00   526 373 70,91 

    ук.раздео 10. 25656 18632 72,62     0,00   25656 18632 72,62 

    
11. БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕР.           0,00         

64   стална резерва 3000   0,00     0,00         

65   текућа резерва 2282   0,00     0,00         

    ук.раздео 11. 5282   0,00     0,00         

    УКУПНИ РАСХОДИ 556660 363380 65,28 50952 80966 158,91 38386 602330 482732 80,14 
 

*-*-*-*-* 
 

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), члана 41. Статута општине 

Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“ број 2/08) и члана 5. Одлуке о 
буџету општине Свилајнац за 2009. годину 
(„Службени гласник општине Свилајнац“ 
бр.1/09) а на предлог Општинског већа 



21 Број 24 – Свилајнац 8. јун 2010 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Општине Свилајнац, Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној дана            
08.06.2010. године усвојила  је: 

 
И З В Е Ш Т А Ј  

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР ДО 31. ДЕЦЕМБАР 
2009. ГОДИНЕ 

 
Консолидовани извештај о 

извршењу буџета општине Свилајнац за 
период 01. јануар до 31.децембар обухвата 
консолидоване податке из Одлуке о 
извршењу буџета општине Свилајнац, 
извештаја директног корисника Општинске 
управе општине Свилајнац и индиректних 
корисника М.З. Свилајнац,  М.З. Кушиљево,  
М.З. Седларе,  М.З. Радошин,  М.З. Роћевац, 
М.З. Проштинац,  М.З. Ђуринац,  М.З. 
Роанда,  М.З. Суботица,  М.З. Војска, М.З. 
Дубница,  М.З. Мачевац,  М.З. Бобово,  М.З. 
Гложане,  М.З. Тропоње, М.З. Врлане,  М.З. 
Грабовац,  М.З. Купиновац,  М.З. Дубље,  
М.З. Луковица, М.З. Бресје,  М.З. Црквенац, 
Ресавску библиотеку Свилајнац, Центар за 
културу Свилајнац, Фонд за солидарну 
стамбену изградњу, Фонд за заштиту и 
унапређење човекове околине, Фонд 
противпожарне заштите, Фонд за уређење 
грађевинског земљишта општине Свилајнац 
и Фонд за развој пољопривреде општине 
Свилајнац. 

ОПШТИ ДЕО 
 

I. ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА 
И ПРИМАЊА: 
 
1.Укупни план прихода и примања буџета и 
корисника у Трезору износе: 607.612 х.дин. 
2 Укупно остварени прих. и прим.буџета и 
корисника у Трезору износе:   469.526 
х.дин. 
                  Разлика (неостварени приходи и 
примања) износи...................   138.086 
х.дин. 
 
Остварење укупних прихода и примања 
мање је у односу на план и износи  77,27%, 
у чему је структура по корисницима 
следећа: 
А/.Планирани приходи и примања буџета из 
Одлуке о буџету износе........556.660 х.дин. 
     Остварени приходи и примања буџета 
износе ..........................................360.395 
х.дин. 
                   Разлика (неостварени буџетски 
приходи) износи .......................196.265 
х.дин. 
 

      Остварење буџетских прихода и 
примања мање је у односу на план и износи 
64,74% 
 
Б/. Планирани сопствени приходи корисника 
и месних заједница износе.  50.952 х.дин. 
      Остварени сопствени приходи 
корисника и месних заједница 
износе.109.131 х.дин. 
 
      Остварење сопствених прихода веће је 
у односу на план и износи 214.18 %. 
 

План и остварење прихода и 
примања по свим категоријама и врстама 
прихода садржани су у упоредним табелама 
према припадности и економској 
класификацији које су дате као прилог уз 
Одлуку о Завршном рачуну буџета и 
саставни су део овог извештаја. 
 

Структура укупно остварених 
прихода и примања у износу од  469.526 
хиљ.динара по изворима из којих су 
остварени је следећа: 
- Буџетски приходи и примања износе 
....................253.590 хиљ.динара 
- Приходи од трансфера из Републике 
износе ........145.038 хиљ.динара  
- Приходи од орган.обавезног 
социј.осигурања......    1.232 хиљ.динара 
- Приходи од донација 
...............................................         24 
хиљ.динара 
- Приходи од осталих сопствених извора 
износе....  69.642 хиљ.динара. 
 

Буџетски приходи остварени су у 
износу од 246.058 хиљ.дин. из редовних 
прихода који припадају локалним 
самоуправама, а по: -основу припадајућег 
дела пореза на зараде, пореза на друге 
приходе (од самосталне делатности, 
имовине, самодоприноса, и других прихода) 
који су остварени у укупном износу од 
91.783 хиљ.дин. са 85,81% у односу на 
план; -по основу пореза на фонд зарада 72 
хиљ.дин. са 14,40% у односу на план; -по 
основу пореза на имовину (порез на 
имовину, на наслеђе и поклон, на капиталне 
трансакције и на акције на име и уделе) у 
износу од 62.457 хиљ.дин. са 82,51% у 
односу на план; -по основу комуналних и 
градских такси (коришћење рекламног 
простора, регистрација возила, накнаде за 
загађивање животне средине и др.такси) 
које су  остварене у износу од 22.270 
хиљ.дин. са 72,78% у односу на план; -по 
основу таксе за истицање фирме која је 
остварена у износу од 24.560 хиљ.дин. са 
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84,69% у односу на план; -по основу камате 
на КРТ укључен у депозит банака остварен 
у износу о 1.113 хиљ.дин. са 78,94% у 
односу на план; -по основу накнаде за 
коришћење простора, грађевинског 
земљишта и шумског и пољопривредног 
земљишта која је остварена у износу од 
7.612 хиљ.дин. са 61,39% у односу на план; 
-по основу такси у корист нивоа општина, 
закупа, накнада за уређење земљишта и 
прихода општинских органа управе од 
споредне продаје добара и услуга које су 
остварене у износу од 33.528 хиљ.дин. са 
55,33% у односу на план и приходи од 
новчаних казни, мешовити и неодређени 
приходи и меморандумске ставке за 
рефундацију расхода у износу од 2.663 
хиљ.дин.са 41,94% у односу на план. 
 

Приходи остварени од трансфера из 
Републике: који укупно износе 145.038 
хиљ.дин. пренета су по као текући 
трансфер  буџету општине Свилајнац по 
основу ненаменског трансфера Републике, 
сходно Закону о финансирању локалне 
самоуправе у износу од 93.376 хиљ.дин. , по 
основу Пројекта инвестиционо-техничког 
одржавања спортске хале 1.000 хиљ.дин., 
по основу Пројекта „Грабовац-место 
живљења војводе Синђелића“ – 
200.годишњица Чегарске битке 1.615 
хиљ.дин., за Пројекат Народне кухиње 887 
хиљ.дин., за реализацију Ресавског 
пољопривредног сајма 614.хиљ.дин. и за 
Пројекат „Очистимо Србију-2009“ за 
санацију депоније насеља „Врачар“ 2.000 
хиљ.дин., као и капитални трансфер 530 
хиљ.дин. за Главни пројекат главног 
потисног цевовода, 413 хиљ.дин. за Главни 
пројекат реконструкције фекалне црпне 
станице, 3.263 хиљ.дин. за санацију 
игралишта у основној школи „Ј.Ј.Змај“ и 
1.875 хиљ.дин. за изградњу зграде за 
смештај избеглица. Републичка средства су 
уплаћена и директно буџетским 
корисницима и то: за финансирање расхода 
друштвене бриге о деци-вртића 11.871 
хиљ.дин., у пројектима Фонда за уређивање 
грађевинског земљишта у износу од 25.078 
хињ.динара и за санацију крова на 
библиотеци 2.516 хиљ.динара. 
 

Приходи остварени из сопствених 
извора, донација и осталих извора код 
индиректних буџетских корисника износе 
70.898 хиљ.дин. и чине их: меморандумске 
ставке за рефундацију боловања 1.232 
хиљ.дин., донације 24 хиљ.дин., средства 
самодоприноса наплаћена преко посебних 
рачуна самодоприноса месних заједница у 

износу од 22.249 хиљ.дин., еколошке таксе 
у износу од 140 хиљ.дин., текући 
добровољни трансфери 1.066 хиљ.дин., 
капитални добровољни трансфери 3.000 
хиљ.дин. приходи од продаје добара и 
услуга и закупа 10.471 хиљ.дин., мешовити 
и неодређени приходи 1.195 хиљ.дин. и 
примања од продаје нефинансијске имовине 
1.721 хиљ.динара и од задуживања 29.800 
хиљ.динара. 
 
Структура остварења прихода и примања по 
економским категоријама је следећа: 
1.Текући приходи (економска категорија 
класе 7) износе........................430.473 
х.дин. 
2. Приходи од продаје нефинанс.имовине 
(екон.катег.класе 8) износе ..    1.721 х.дин. 
3. Примања од задуживања 
(екон.катег.класе 9) износе .........................   
37.332 х.дин. 
 
II. ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА: 
 
Укупно планирани расходи и издаци буџета 
и корисника трезора износе  607.612 х.дин. 
Укупно извршени расходи и издаци буџета и 
корисника Трезора износе   482.732 х.дин. 

Расходи и издаци извршени су ниже 
у односу на планиране са 79,45%. 

 
А/План расхода и издатака буџета из 
Одлуке о буџету износи....................556.660 
х.дин. 
-Извршење расхода и издатака из буџета 
износи ..........................................363.380 
х.дин. 
Извршење буџетских расхода и издатака је 
ниже у односу на планиране са 65,28%  
 
Б/. Планирани сопствени расхода корисника 
и месних заједница износе.  50.952 х.дин. 
      Извршени  сопствени приходи 
корисника и месних заједница 
износе.119.352 х.дин. 
Извршење сопствених  расхода и издатака 
је веће у односу на планиране са 234,24%  
 

Структура укупно остварених 
расхода  и издатака у износу од  482.732 
хиљ.динара по изворима из којих су 
остварени је следећа: 
- Буџетски расходи и издаци износе 
.......................257.346 хиљ.динара 
- Расходи од трансфера из Републике 
износе ........143.959 хиљ.динара  
- Расходи од орган.обавезног 
социј.осигурања......    1.232 хиљ.динара 
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- Расходи од осталих сопствених извора 
износе....  80.195 хиљ.динара. 
 

План и извршење расхода и 
издатака по корисницима и економској 
класификацији садржани су детаљно у 
Табелама извршења расхода које су прилог 
Одлуке о Завршном рачуну и чине саставни 
део овог извештаја. 
 

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

За сталну буџетску резерву 
планирана су средства у износу од 3.000 
хиљ.дин. и није било коришћења ни 
издатака у току 2009. године. 
 

За текућу буџетску резерву 
планирана су средства у износу од  7.000 
хиљ.дин. и извршена су у износу од 4.718 

хиљ.дин., за неопходне и оправдане 
издатке. Преглед коришћења текуће 
резерве дат је у прилогу и саставни је део 
овог извештаја. 

 
Поред финансирања редовних и 

осталих расхода неопходних за 
функционисање и рад корисника, у току 
2009. године уложена су значајна средства 
у капитална улагања у поправке и 
одржавање зграда и објеката на територији 
општине Свилајнац. 
 

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

1. За поправке и одржавање 
објеката и опреме на економској 
класификацији расхода 425 утрошено је 
укупно 37.617  хиљ.дин.(79,60% у односу на 
план) и то по следећој структури по 
корисницима и изворима финансирања: 

 
                                         Укупно Република Буџет  Сопствени извори 
Општинска управа                       6.028    3.263     2.765                 -              
Култура                                            138             -          95                  43 
Фонд за уређ.грађ.земљ.            10.467         1.000      5.447            4.020 
Фонд екологије                                333             -          333                -     
Месне заједнице                         19.802             -         2.957          16.845                      
Дечји вртић                                      849             447         -                  402 
Свега попр.и одржав.                 37.617          4.710   11.597         21.310 

 
2. За набавку и изградњу објеката и опреме на економској класификацији класе 5 

утрошено је  118.351 хиљ.дин. и то  
Општинска управа 6.828     -      6.828     - 
Дечји вртић          4.160     110     3.806     244 
Култура           3.081     2.512     295    274 
Фонд екологије          55     -       55     - 
Фонд за уређ.грађ.земљ.    101.539    29.511   40.547   31.481 
Месне заједнице         188     -      -     188 
Фонд за солид.стамб.изград.   2.500    -      -    2.500 
Свега објекти и опрема:    118.351   32.133    51.531    34.687 

 
Извршени расход специфицирани у 

горњим табелама односе се на улагања код 
корисника за следеће намене: 
-Општинска управа у току 2009. године 
извршила је набавке неопходне рачунарске 
опреме и софтвера за пореску и другу 
администрацију, одржавање зграде и 
опреме, набавку канцеларијске и 
комуникационе опреме, и набавку 
грађевинског земљишта за проширење 
индустријске зоне.  
- Библиотека и Центар за културу су 
улагали у набавку рачунарске опреме, у 
пројекат санације крова на згради 

библиотеке за који су коришћена и 
републичка средства, за књиге у 
библиотеци, за набавку завеса за сцену у 
Центру за културу и набавку комуникационе 
опреме. 
-Дечју вртић је инвестирао у изградњу 
новог објекта и проширење смештајног 
капацитета за дневни боравак и смештај 
већег броја деце, као и за опремање истог. 
-Фонд за уређивање грађевинског 
земљишта је у оквиру својих инвестиционих 
активности финансирао и учествовао у 
изградњи, поправци и одржавању:  
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- саобраћајне инфраструктуре 
(асвалтирање, поправке и одржавање 
градских саобраћајница и тротоара, сеоских 
путева и прилаза и сл.);  
- комуналне инфраструктуре и 
финансирање објеката водоснабдевања 
„Перкићево“ са припадајућим објектима и 
опремом, кроз финансирање радова на 
главном потисном цевоводу и изградњу 
главног колектора фекалне канализације са 
црпним станицама у општини Свилајнац. 
 Фонд је такође улагао и у изградњу 
зграде за избеглице, магацина Црвеног 
крста, комунално и саобраћајно опремање 

индустријске зоне „Велико поље“, 
капитално одржавање моста у селу Војска, 
одржавање канцеларије за младе, основних 
школа, домова култура, ловачких домова и 
сточних вага у месним заједницама, 
капитално одржавање комуникационих и 
електричних водова, спортских и 
рекреационих објеката, капитално 
одржавање установа културе (кућа С. 
Синђелића), израда пројеката, елабората и 
идејних решења и улагање у 
експропријацију за изградњу главног 
потисног цевовода. 

 
III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 
 
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 
    нефинансијске имовине......................................................................432.194 хиљ.динара 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  
    нефинансијске  имовине ....................................................................452.990 хиљ.динара 
3.Мањак прихода и примања-Буџетски дефицит(ред.бр.2-ред.бр.1).20.796 хиљ.динара 
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања: 
а) увећан за укључивање:                                   укупно:                     60.488 хиљ.динара 
    -дела нераспоређеног вишка прихода и прмања из ранијих година 
     који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године...  20.993 хиљ.динара 
    -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за 
     набавку нефинансијске имовине .......................................................      154 хиљ.динара 
    -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година  
     коришћених за покриће расхода  и издатака текуће године ...........   2.009 хиљ.динара 
    -износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,  
     финансираних из кредита ................................................................... 37.300 хиљ.динара 
    -износа приватизационих примања коришћених за покриће 
     расхода и издатака текуће године .....................................................         32 хиљ.динара 
б) умањен за укључивање издатака:                укупно:                      29.742 хиљ.динара 
    -утрошених средстава текућих прихода и примања од  продаје  
      Нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима ........... 29.742  хиљ.динара                
5. Укупан вишак прихода – суфицит (р.бр.4а) – р.бр.3 -р.бр.4б)   =   9.950 хиљ.динара. 
 

Остварени вишак прихода и 
примања – суфицит (консолидовани) у 
износу од 9.950 хиљ.динара, преноси се у 
наредну годину и састоји се из: 

-дела вишка прихода и примања – 
суфицита који је наменски опредељен у 
укупном износу 250 хиљ.динара код 
буџетских корисника за  набавку 
нефинансијске имовине из неутрошених 
средстава амортизације 117 хиљ.дин., од 
родитељског динара код вртића у износу од 
129 хиљ.динара неутрошена републичка 
средства за реконструкцију крова 
библиотеке у износу од 4 хиљ.динара. 

-дела нераспоређеног вишка 
прихода и примања код буџета општине 
Свилајнац у износу од 1.574 хиљ.динара и 

- вишка прихода и примања – 
суфицита индиректних корисника буџета 
општине Свилајнац у укупном износу од 
8.126 хиљ.динара. 

Остатак од 490 хиљ.динара до 
стања на рачуну трезора 097  на дан 
31.12.2009. године представљају остали 
извори новчаних средстава  - средства 
амортизације за 2009. годину код 
индиректних буџетских корисника. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-24/10-I-2, Дана:08.06.2010. године 

 
 

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

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 1, 17. и 21. Закона 

о  сахрањивању и гробљима ( „Службени 
гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и 
„Службени гласник РС“, број 53/93, 67/93, 
48/94 и 101/05-др. закон ), члана 32. Закона 
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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 08.06.2010.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређују се општи 
услови за сахрањивање умрлих, уређивање 
и одржавања гробља у Свилајнцу и 
регулишу друга питања у овој области као 
комуналне делатности од општег интереса. 
 

Члан 2. 
 
 Гробљем у насељеном месту у 
смислу ове Одлуке, сматра се земљиште 
које је одговарајућим урбанистичким 
планом или одлуком Скупштине општине 
одређено за сахрањивање умрлих. 
 Урбанистичким планом или Одлуком 
из става 1. овог члана, утврђују се локације 
и услови за подизање објеката неопходних 
за вршење погребне делатности 
(мртвачнице, продавнице и других 
објеката), комуналних уређаја и 
инсталација за одређивање гробних места, 
за изградњу гробница, других спомен 
објеката и за подизање споменика. 
 Приликом одређивања земљишта за 
гробље мора се посебно водити рачуна о 
заштити изворишта за снабдевање водом, 
објеката за снабдевање водом за пиће, 
геолошком саставу тла, као и санитарним и 
другим условима прописаним за подизање 
гробља. 
  

Члан 3. 
 
 Управљањем гробљем, уређивање и 
одржавање гробља у насељеном месту 
Свилајнац врши Комунално јавно предузеће 
„Морава“ у складу са Законом о 
сахрањивању и гробљима и одредбама ове 
Одлуке. 
 У сеоским насељима и другим 
насељеним местима на територији општине 
Свилајнац управљање гробљем, уређивање 
и одржавање гробља врше месне заједнице 
на чијем се подручју налази гробље. 
 

 
 

Члан 4. 
 
 Гробље је комунални објекат од 
посебног друштвеног интереса и не може 
бити предмет јавног промета. 

 
II САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ 

 
Члан 5. 

 
 Сахрањивањем умрлих у смислу ове 
Одлуке, сматра се покопавање посмртних 
остатака умрлог на гробљу које је у 
употреби и друге радње које се са тим 
циљем предузимају. 
 

Члан 6. 
 
 Сахрањивање посмртних остатака 
умрлих који се закопавају на градском 
гробљу у Свилајнцу, врши се из просторија 
на гробљу у којима се смештају и чувају 
посмртни остаци до сахране, у даљем 
тексту: (мртвачница) или преношење 
посмртних остатака од куће умрлог до 
гробља на уобичајени начин. 
 

Члан 7. 
 
 Сахрањивање умрлих може се 
вршити само на гробљу које је одређено 
одлуком донетом у складу са законом. 
 Сахрањивање ван гробља из става 
1. овог члана (приватним имањима и 
слично), није дозвољено. 
 Надлежни општински орган управе 
ће забранити, а уколико је сахрањивање 
извршено противно ст. 1. и 2. овог члана, 
наложиће лицима која су сахрањивање 
извршили да у остављеном року о свом 
трошку изврше ископавање и премештање 
посмртних остатака умрлог у гробље из 
става 1. овог члана. 
 

Члан 8. 
 
 Сахрањивање умрлих врши се у 
складу са одговарајућим санитарним 
прописима на начин који одговара пијетету 
умрлог, достојанству места на коме он 
почива и уз поштовање сродника умрлог и 
других особа која су била блиска са умрлим. 
 
а) Пријављивање смртног случаја  
 

Члан 9. 
 
 Лица која су дужна да изврше 
сахрањивање, односно најближи сродници 
умрлог дужни су најкасније у року од 12 
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часова по утврђеној смрти, пријавити 
смртни случај Комуналном јавном предузећу 
ради одређивања времена сахране, времена 
евентуалног преноса посмртних остатака од 
стана умрлог до мртвачнице на гробљу и 
вршења других услуга око сахрањивања. 
 

Члан 10. 
 
 Комунално јавно предузеће је 
дужно, уколико лице које је дужно да 
изврши сахрањивање то захтева, да 
преузме посмртне остатке умрлог у 
мртвачници на гробљу и да их чува до 
сахране. 
 

Члан 11. 
 
 Уколико је смрт наступила у 
болници или у установи социјалне заштите, 
а у року од 24 часа се не јави лице које је 
по закону дужно да обезбеди сахрану, 
надлежна служба болнице, односно 
установе социјалне заштите, пријавиће 
смртни случај Комуналном јавном 
предузећу, ради преузимања и 
сахрањивања посмртних остатака. 
 Сахрањивање лица из претходног 
члана врши се на градском гробљу у 
Свилајнцу. 
 

Члан 12. 
 
 Пренос посмртних остатака из места 
у место, врши се специјалним возилом или 
средствима јавног саобраћаја под посебним 
условима. 
 За пренос посмртних остатака 
умрлог од заразних болести примењују се 
посебни прописи. 
 

Члан 13. 
 
 Ковчег са посмртним остацима 
умрлог може остати у мртвачници до 
времена за сахрану, с тим што то време не 
може бити дуже од 24 часа од пријема 
посмртних остатака у мртвачници. 
 Ковчег са посмртним остацима 
умрлог може остати у кући умрлог до 
времена за сахрану, с тим што то време не 
може бити дуже од 48 сати од момента 
утврђивања смрти. 
 Сахрањивање се може извршити 
најраније по истеку 24 часа од момента 
наступања смрти. 
 
б) Начин сахрањивања и склапање 
Уговора 
 

Члан 14. 
 
 Покопавање посмртних остатака 
врши се у одређено гробно место, према 
утврђеној парцелацији гробних места. 
 Умрли чланови једне породице 
сахрањују се по правилу један поред другог, 
ако има слободних гробних места. 
 По пријави за сахрањивање, 
предузеће одређује гробно место за 
сахрањивање и закључује уговор са чланом 
породице, сродником или другим лицем које 
је поднело пријаву за сахрањивање или 
лицем које носи трошкове сахрањивања. 
 Уговором из става 3. овог члана, 
утврђује се висина накнаде за закуп, 
резервација и одржавање гробног места, 
обавезни рок почивања и рок за који се 
врши закуп, накнада за резервацију гробног 
места, међусобна права и обавезе након 
истека рока почивања, начин и услови за 
ексхумацију и пренос посмртних остатака. 
 

Члан 15. 
 
 Гробно место за сахрањивање 
посмртних остатака умрлог, на гробљу у 
насељеном месту Свилајнац, даје на 
коришћење Комунално јавно предузеће, а у 
осталим селима, месне заједнице на чијем 
подручју се налазе гробља. 
 Сахрањивање на сеоском гробљу 
пријављује се месној канцеларији. 
 На основу потврде о смрти, месна 
канцеларија одобрава и одређује време 
сахране на сеоском гробљу у споразуму са 
лицем које је пријавило сахрану. 
 Под гробним местом подразумева се 
гроб и гробница. 

 
Члан 16. 

 
 Додељивање гробних места за 
појединачне гробове врши се редом како су 
умрли пријављени. 
 

Члан 17. 
 
 У један гроб може се покопати само 
једно умрло лице. 
 Уколико породица умрлог захтева да 
се умрли сахрани у породичну гробницу или 
гробно место, тај захтев се мора назначити 
у пријави смртног случаја Комуналном 
јавном предузећу. 
 Ако право на коришћење гробнице 
или гробног места није на несумљив начин 
утврђено, Комунално јавно предузеће може 
дозволити сахрану, с тим што задржава 
право да пренос посмртних остатака умрлог 
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изврши о трошку пријавиоца, уколико се 
накнадно утврди да је захтев за 
сахрањивање у одређену гробницу, односно 
гробно место, неоснован. 
 

Члан 18. 
 
 Издавање гробних места може се 
вршити и пре него што је настала потреба 
за сахраном, уз обавезу уређења гробног 
места. 
 Гробна места могу бити одвојена 
(појединачна) и повезана (породична), али 
не више од четири гробна места у једном 
оквиру. 
 О праву коришћења гробних места 
закључује се уговор између комуналног 
јавног предузећа и заинтересованог лица 
(закупца гробних места).  
 Гробна места се одређују у складу са 
урбанистичким планом и то: једногробна и 
двогробна за гробове, двогробна и 
четворогробна за гробнице. 
 Димензије гробног места утврђују се 
и то: једно гробно место 270 х120 cm, а 
свако даље гробно место по дужини остаје 
исто, а по ширини се продужује за 100 cm. 
 Димензија гробнице утврђује се и 
то: за два гробна места 220 х 270 cm са 
дубинама 80 и 160 cm, за четири гробна 
места 270 х 270 cm са дубинама 80,160 и 
240. 
 

Члан 19. 
  
 Комунално јавно предузеће води 
прописану евиденцију о сахрањивању на 
гробљу у Свилајнцу, односно месне 
заједнице за своје подручје. 
 

Члан 20. 
 
 Посмртни остаци сахрањених морају 
да почивају у гробном месту најмање 10 
година од дана сахрањивања (обавезан рок 
почивања). 
 Породица, сродници и друга лица 
која за то имају интерес, имају право да по 
истеку обавезног рока почивања продуже 
рок почивања посмртних остатака, под 
условима да је гроб, односно гробница 
урађена према плану уређења гробља, као 
и да плате накнаду за коришћење гробног 
места за продужени рок почивања. 
 Рок продуженог почивања 
посмртних остатака износи 10 година и 
може се више пута продужити. 
 Рок почивања посмртних остатака 
може се продужити и до стављања гробља 
ван употребе. 

 
Члан 21. 

 
 У исто гробно место, за које није 
истекао обавезни рок почивања, може се 
сахранити брачни друг сахрањеног, његов 
сродник по крви у правој линији и у 
побочној линији до четвртог степена 
сродства уз сагласност органа надлежног за 
послове санитарне инспекције. 
 На захтев или уз сагласност лица 
које има право коришћења гробних места, 
могу се у исто гробно место сахранити 
посмртни остаци умрлих који не спадају у 
ред лица из става 1. овог члана. 
 Одредбе овог члана односе се и на 
гробнице. 
 
ц) Ископавање и пренос посмртних 
остатака 
 

Члан 22. 
 
 Сродници или друга заинтересована 
лица могу захтевати ископавање посмртних 
остатака, сахрањеног, ради преноса на 
друго гробље или на друго место у исто 
гробље. 
 Ископавање посмртних остатака на 
гробљу у Свилајнцу врши Комунално јавно 
предузеће. 
 

Члан 23. 
 
 Посмртне остатке из гробова којима 
је истекао рок почивања, а није продужен 
рок почивања, Комунално јавно предузеће 
може ископати и пренети у други гроб или 
гробницу. 
 Предузеће из претходног става 
дужно је да о намени ископавања 
посмртних остатака и њиховом преносу у 
смислу става 1. овог члана, писмено 
обавести сроднике сахрањених и да их 
позове да у року од 30 дана од дана 
обавештења продуже рок почивања или 
уклоне са гробних места споменике и друге 
гробне знакове и предмете. 
 Уколико се сродници сахрањених 
непознати или се не може утврдити њихово 
место пребивалишта, обавештење из 
претходног става објавиће се на уобичајени 
начин средствима јавног информисања. 

По истеку рока из става 2. овог 
члана, Комунално јавно предузеће може 
ископати посмртне остатке и пренети их у 
друго, за то одређено место, обележити их 
и о том водити посебно евиденцију, као и 
уклонити споменике и друге гробне знакове 
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и предмете који се налазе на гробном 
месту. 
 

Члан 24. 
 
 Ископавање посмртних остатака за 
који није истекао обавезан рок почивања, 
врши се по посебном одобрењу органа 
надлежног за послове санитарне 
инспекције. 
 Ископавање посмртних остатака за 
који није истекао обавезан рок почивања, 
не може се вршити од 1. маја до 30 
септембра. 

 
Члан 25. 

 
 За штету која услед ископавања и 
преноса посмртних остатака настане на 
суседним гробовима, гробницама, стазама и 
другим  објектима на гробљу, одговорно је 
Комунално јавно предузеће. 
 

III НАЧИН УРЕЂИВАЊА И 
ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА 
 

Члан 26. 
 
 Уређивање и одржавање гробља 
врши се у складу са урбанистичким и 
санитарним прописима. 
 Уређивање и одржавање гробних 
места врше заинтересована лица ( у даљем 
тексту: закупци гробних места). 
 Комунално предузеће које управља 
гробљем дужно је на захтев 
заинтересованог лица да уређује и одржава 
гробна места, уз наплату одговарајуће 
накнаде. 
                                  

Члан 27. 
 
            Уређивање и одржавање гробља 
састоји се у: 
 

1. чишћењу и одношењу отпадака 
као што су папир, стари венци, 
отпатци свећа, докошена трава, 
отпаци  грађевинског 
материјала, сувишне земље и 
други отпаци и материјали, 

2. редовно кошење траве на 
слободним површинама гроба, 
прилазним стазама, око гробних 
места и уколико је уговорено на 
гробним местима, 

3. одржавање у уредном и чистом 
стању свих објеката на гробљу, 
као што су мртвачница, 
просторије за вршење верских 

обреда, сале, санитарне 
просторије, ограде, расвета 
унутар просторија или 
отвореном простору и слично, 

4. одржавање у исправном стању 
свих инсталација на гробљу, 

5. ограђивање површина гробља. 
 

Члан 28. 
 
                Комунално јавно предузеће које 
управља гробљем у Свилајнцу дужно је да 
по истеку рока од 40 дана од дана сахране 
уклони са гроба положене венце и осушено 
цвеће, уколико то не ураде сродници или 
друга лица. 
 

Члан 29. 
 

За коришћење гробних места (гробови и 
гробнице), за уређење и одржавање гробља 
плаћа се накнада. 
              Комунално јавно предузеће има 
право  на накнаду и то: 
 

1. за уступљено гробно 
место(закуп), 

2. за израду оквира гробног 
места, 

3. за израду гробнице, 
4. за одржавање гробља по 

једном гробном месту, 
5. за трошкове сахране, 
6. такса за постављање 

споменика. 
 
                Висина накнаде утврђује се на 
начин прописан Законом. 
 

IV  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРОБНИЦА, ОКВИРА ГРОБНИХ 
МЕСТА И НАДГРОБНИХ 
СПОМЕНИКА 

 
Члан 30. 

 
                 Изградњу оквира гробних места 
и гробница врши у складу са планом 
уређења гробља Комунално јавно 
предузеће. 
 

Члан 31. 
 
                На гробљу се могу изводити 
радови у вези са подизањем споменика, 
спомен - обележја и други грађевински 
радови, у складу са урбанистичким планом 
гробља и прописаном реду на гробљу. Лица 
која постављају надгробне споменике 
потребно је да пре њихове уградње прибаве 
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сагласност Комуналног јавног предузећа да 
су надгробни споменици израђени у складу 
са планом уређења гробља. 
                Радове из става 1. oвог члана 
могу изводити правна лица и предузетници 
регистровани за извођење ових врста 
радова. 
                Радове на текућем одржавању 
споменика и спомен обележја могу изводити 
без посебног одобрења из става 1. овог 
члана. Под текућим одржавањем сматра се: 
замена слика, бојење слова, поправка 
појединих елемената споменика и спомен 
обележја, замена дрвених симбола (крст, 
табла, пирамида и др.) 
                О облику надгробних споменика 
одлучују лица која их постављају- 
изграђују, с тим да се надгробни споменици 
по димензијама и начину израде уклапају у 
план уређења гробља. 
                                 

Члан 32. 
 
                  Висина надгробних споменика 
може бити максимално до 130 cm од нивоа 
висине оквира гробних места, односно 
гробница. 
 

Члан 33. 
 
                 Гробнице се могу градити као 
појединачне или породичне, у складу са 
планом парцелације гробних места. 
              Није дозвољено постављање 
надгробног споменика или другог знака ван 
гробља, без сагласности надлежног органа 
општине. 

 
Члан 34. 

 
              Гробови и надгробни споменици од 
нарочите уметничке и историјске вредности 
могу се ставити под посебну заштиту, о 
чему се води посебна евиденција. 
 

Члан 35. 
 

              Реконструкција гробница или 
другог спомен обележја, као и подизање, 
преправке или уклањање споменика и 
других предмета на гробљу може се вршити 
у складу са планом уређења гробља, као и у 
случајевима ако се ради о побољшању,  
лепшем естетском изгледу, поправци или 
замени за други спомен или обележје веће 
уметничке вредности. 
 

 
 
 

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 
 

Члан 36. 
 
                  О одржавању реда на гробљу у 
Свилајнцу стара се Комунално јавно 
предузеће. 
 О одржавању реда на осталим 
гробљима на подручју општине Свилајнац 
старају се месне заједнице. 
 

Члан 37. 
 
                   За вршење занатских радова и 
услужних делатности на гробљу важе, 
поред општих прописа, и следеће одредбе: 
1. занатски радови се могу обављати 

само по претходној пријави и 
добијеном одобрењу од Комуналног 
јавног предузећа; 

2. Комунално јавно предузеће може  у 
одређене дане и у одређено доба 
године да забрани извођење радова 
на гробљу ван радног времена, у 
дане кад се не ради и у дане 
државних празника; 

3. грађевински материјал (песак, 
шљунак, камен, цемент и др.) 
дозвољено је држати на гробљу само 
за најкраће време које је неопходно 
за завршетак радова, а у случају 
прекида радова, као и после 
завршених радова, извођач је дужан 
да градилиште без одлагања доведе у 
исправно стање; 

4. за превоз материјала потребног за 
извођење радова могу се користити 
прилази и стазе које одреди 
Комунално јавно предузеће, с тим 
што се мора водити рачуна да се не 
нанесе штета осталим гробовима, 
гробницама и другим објектима и 
инсталацијама на гробљу; 

5. ако се приликом извођења радова 
пронађу делови ковчега, кости и 
слично, закопаће се одмах на истом 
месту, уз претходну пријаву 
Комуналном јавном предузећу. 

 
                Извођача радова који се не 
придржава одредаба овог члана, Комунално 
јавно предузеће  ће упозорити и одредити 
рок да место извођења радова доведе у 
првобитно стање и надокнади евентуалну 
штету, у супротном ће предузеће то учинити 
на његов трошак. 
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Члан 38. 

 
               На гробљу је забрањено: 
1. оштећивање гробова, гробница, 
споменика и стаза, 
2. певање, галама и друго нарушавање 
јавног реда и мира,  
3. исписивање непристојних натписа, 
слика или било каквих других погрдних и 
увредљивих речи, 
4. увођење животиња и напасање 
истих по гробљу, 
5. вожња бицикле, моторних и 
запрежних возила сем у случају потребе 
везане за сахрану, задушнице и подушја, 
6. заграђивање и прљање гробља, 
гробница и стаза у гробљу, 
7. отварање гробова и гробница, 
8. употребљавање објеката на гробљу 
противно сврси за коју су намењене, 
9. сађење воћног и шумског дрвећа по 
гробљу, без сагласности Комуналног јавног 
предузећа, 
10. држање грађевинског материјала у 
гробљима, 
11. извођење занатских радова 
(изградња гробнице, постављање 
споменика и сл.) без одобрења предузећа 
које управља гробљем, 
12. сахрањивање умрлог ван одобреног 
гробног места,  
13. сваки поступак којим се скрнаве 
надгробни споменици, гробнице и гробља. 
 

Члан 39. 
 
               Комунално јавно предузеће је 
дужно да одредбе чланова 37. и 38. ове 
Одлуке који се односе на рад и ред на 
гробљу, истакне на видно место на улазу у 
гробље. 
 

VI СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 
 

Члан 40. 
 
                  Гробље се може ставити ван 
употребе (забранити сахрањивање) из 
санитарних, урбанистичких и других 
оправданих разлога или ако на гробљу 
више нема места за сахрањивање. 
                 Одлуку о стављању гробља ван 
употребе доноси Скупштина општине на 
предлог надлежног органа управе, 
комуналног јавног предузећа или месне 
заједнице. 
 

 
 
 

VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 
                    Новчаном казном од 50.000,00-
500.000,00 динара казниће се за прекршај 
Комунално јавно предузеће: 
1. ако не закључи писмени уговор  о 

коришћењу гробних места (члан 18. 
став 3.), 

2. ако се не стара о уређивању 
и одржавању гробља 
(чланови 36. и 39.),  

3. ако не води прописану 
евиденцију о сахрањеним 
лицима у гробљу (члан 19.) 

 
                  За прекршај из става 1.овог 
члана казниће се и одговорно лице у 
Комуналном јавном предузећу новчаном 
казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара. 
 

Члан 42. 
 
                    Новчаном казном од 5.000,00 
до 25.000,00 динара казниће се за прекршај 
грађанин, и то ако: 
 

1. у одређеном року не 
пријави смртни случај 
Комуналном јавном 
предузећу (члан 9.), 

2. поступи противно 
одредбама чланова 32. и 39. 
ове Одлуке, 

3. поступи противно 
одредбама чланова 34. и 37. 
ове Одлуке, 

4.  врши покопавање 
посмртних остатака умрлог 
ван гробља које је у 
употреби (члан 7.) 
 
Члан 43. 

 
       Послове инспекцијског надзора 

над применом ове Одлуке, као и за 
извршење комуналних делатности врши 
општински комунални инспектор. 
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44. 
 
                    Решавање имовинско-правних 
односа и прибављање земљишта за потребе 
проширења градског гробља у Свилајнцу 
врше надлежни органи општине Свилајнац. 
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Члан 45. 

 
                  О спровођењу ове Одлуке 
стараће се Комунално јавно предузеће и 
надлежни орган за комуналне послове 
општине Свилајнац. 
 

Члан 46. 
 

                 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о сахрањивању и 
гробљима број 020-15/90-04 од 02.02.1990. 
године. 
 

Члан 47. 
 
                    Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у                                                                                                                                     
„Службеном гласнику општине Свилајнац''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-24/10-I-3, Дана:08.06.2010. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др ветерине с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 

На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07), члана 6.тачка 4 став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(Службени гласник РС бр. 62/06), члана 104. 
Закона о туризму („Службени гласник РС“, 
број 36/09), Уредбе о највишем и најнижем 
износу боравишне таксе (Службени гласник 
РС бр. 15/10) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац ("Службени гласник општине 
Свилајнац", број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној дана 
08.06.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

  
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком утврђује се висина и 
начин плаћања боравишне таксе на 
територији општине Свилајнац. 
 

Члан 2. 
 
 Обвезник боравишне таксе је 
физичко лице (грађанин)-које користи 
услугу смештаја изван свог пребивалишта у 

угоститељском, односно туристичком 
објекту. 
 Објектом у смислу става 1.овог 
члана сматра се хотел, мотел, пансион, 
туристичко насеље, камп, одмаралиште, 
собе које грађани издају туристима, 
односно сваки други објекат у коме се 
пружају услуге у складу са Законом о 
туризму. 
 

Члан 3. 
 
 Боравишна такса се плаћа за сваки 
дан боравка у угоститељском, односно 
туристичком објекту изван свог 
пребивалишта у износу од 50,00   динара. 
 

Члан 4. 
 
 Боравишну таксу не плаћају: 
 

1. деца до седам година старости; 
2. лица упућена на бањско и 

климатско лечење, односно 
специјализовану рехабилитацију 
од стране надлежне лекарске 
комисије; 

3. особе са инвалидитетом са 
телесним оштећењем од 
најмање 70% војни инвалиди од 
прве до пете групе, цивилни 
инвалиди рата од прве до пете 
групе, слепа лица, лица оболела 
од дистрофије и сродних 
мишићних и неуромишићних 
обољења, параплегије и 
квадриплегије, церебралне и 
дечје парализе и мултиплекс 
склерозе, особе ометене у 
развоју, као и пратилац 
наведених особа;  

4. ученици и студенти који 
организовано бораве у 
угоститељском објекту за 
смештај ради извођења 
спортско-рекреативних и других 
активности по програму 
министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који 
организовано бораве у 
угоститељском објекту за 
смештај ради извођења 
обавезне наставе у складу са 
наставним планом образовне 
установе, као и учесници 
републичких и регионалних 
такмичења у знању и 
вештинама; 

5. страни држављани који су по 
међународним конвенцијама и 
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споразумима ослобођени 
обавезе плаћања таксе; 

6. лица која непрекидно бораве у 
објекту за смештај дуже од 30 
дана. 

 
Боравишну таксу умањену за 50% 

плаћају лица од седам до 15 година 
старости. 
 Лица из става 1.овог члана не 
плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ 
да су испуњени услови из става 1.овог 
члана (чланска карта, потврда школе, 
односно образовне установе, упут лекарске 
комисије и друго). 
 

Члан 5. 
 
 Наплату боравишне таксе врши 
правно лице предузетник и физичко лице 
које пружа туристичке и угоститељске 
услуге (у даљем тексту:давалац смештаја) у 
складу са Законом о туризму. 
 Давалац смештаја наплаћује 
боравишну таксу истовремено са наплатом 
услуге смештаја. 
 

Члан 6. 
 
 Ако давалац смештаја не наплати 
боравишну таксу, дужан је да на свој терет 
уплати износ ненаплаћене боравишне 
таксе. 

 
Члан 7. 

 
 Давалац смештаја је дужан да у 
рачуну за услугу смештаја посебно искаже 
износ боравишне таксе а у случају из члана 
4.ове Одлуке да унесе основ за ослобађање 
од плаћања таксе, или основ за њено 
умањење. 
 

Члан 8. 
 
 Средства од боравишне таксе 
уплаћују се на одговарајући уплатни рачун 
боравишне таксе број:840-714552843-83 са 
назнаком «Уплата боравишне таксе». 
 Рачун се води код Министарства 
финансија Републике Србије-Управа за 
трезор. 
  

Члан 9. 
 
 Средства од наплаћене боравишне 
таксе давалац смештаја уплаћује у року од 
5 дана по истеку сваких 15 дана у месецу. 
 
 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 
 Новчаном казном од 5.000,00 динара 
до 500.000,00 динара, казниће се за 
прекршај правно лице које пружа услугу 
смештаја ако: 

1. Боравишну таксу наплати у 
износу већем или мањем од 
прописаног (члан 3.); 

2. Не наплати боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге 
(члан 5.); 

3. У рачуну посебно не искаже 
износ боравишне таксе или не 
наведе основ  ослобађања од 
плаћања боравишне таксе (члан 
7.); 

4. Средства од наплаћене 
боравишне таксе не уплати у 
прописаном року (члан 9.); 

Новчаном казном од 250,00 до 
25.000,00 динара, казниће се и одговорно 
лице у правном лицу које учини прекршај из 
става 1.овог члана. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 
250.000,00 динара, казниће се и 
предузетник који учини прекршај из става 
1.овог члана. 

За прекршај из става 1. тачка 1-4 
овог члана, казниће се новчаном казном од 
250,00 до 25.000,00 динара и физичко лице 
које пружа услуге смештаја. 

 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

 
 У погледу застарелости, обрачуна 
камате и осталог што није прописано овом 
Одлуком, примењују се одредбе Закона 
којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 
 

Члан 12. 
 
 Инспекцијски надзор над применом 
ове одлуке врши надлежно 
Министарство,преко туристичког 
инспектора. 
 Контролу наплате боравишне таксе 
вршиће Оделење за буџет и финансије –
локална пореска администрација- 
општинске управе општине Свилајнац. 

Члан 13. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 
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Члан 14. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о боравишној 
такси („Општински службени гласник“, број 
1/06). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-24/10-I-4, Дана:08.06.2010. године 

 
 

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

*-*-*-*-* 
 

На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије број 129/07) и члана 41. 
став 1. тачка 9. Статута општине Свилајнац 
(Службени гласник општине Свилајнац, број 
2/08), Скупштина општине Свилајнац, на 
седници одржаној дана 08.06.2010. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Члан 1. 

 
У члану 5. Одлуке о оснивању 

Фонда за развој пољопривреде општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 1/09 и 4/09), после треће 
алинеје додају се и следеће алинеје, које 
гласе: 
- „одабирање грла за матични запат; 
- вршење уматичења квалитетних 

плоткиња и мушких приплодњака; 
- вођење комплетне матичне евиденције 

за одабрана грла; 
- вођење књиге приплођавања на бази 

података које добија од Службе за 
осемењавање плоткиња, односно које 
прикупља од произвођача у 
случајевима оплођавања путем 
контролисаног природног парења; 

- праћење, идентификација, 
регистрација и обележавање 
подмладка; 

- вршење контроле производности 
матичних крава, састављање извештаја 
о контроли млечности, музности и 
другим производним особинама 
приплодне стоке; 

- учествовање у одабиру грла за 
изложбу, израда каталога и 
учествовање у оцењивању и класирању 
грла; 

- вођење евиденције о кравама које 
оплођују бикови, прикупљање података 
о телењу, оцењивању и обележавању 
телади (биолошки тест), као и вођење 
података за биолошки тест 
приплодњака осталих врста стоке; 

- информисање произвођача о 
резултатима контроле производности и 
селекцији грла; 

- обављање и других послова основне и 
друге зоотехнике; 

- пружање стручне помоћи 
пољопривредним произвођачима у 
изградњи пољопривредних објеката; 

- учествовање у финансирању обуке 
кадрова из облати пољопривредне 
производње; 

- афирмисање достигнућа у развоју 
пољопривреде преко стручних 
састанака, организовањем и 
учествовањем на сајмовима, смотрама 
и изложбама.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-24/10-I-5, Дана:08.06.2010. 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 08.06.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 
Јавног предузећа Спортско-туристички 
центар „Свилајнац“, из Свилајнца који је 
усвојен на седници привременог Управног 
одбора наведеног предузећа дана 
27.04.2010.године и који је заведен под 
бројем 2/10 од 27.04.2010. године.   
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одлуком број 3/2010 од 
27.04.2010.године привремени Управни 
одбор Јавног предузећа Спортско-
туристички центар “Свилајнац“ 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:06-24/10-I-6, Дана:08.06.2010. године 

 
 

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

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 3, 6, 7 и 8. Одлуке 
о утврђивању друштвених признања 
општине Свилајнац ("Општински сл.гл.", 
број 9/05), Скупштина општине Свилајнац 
на предлог Комисије за друштвена 
признања, на седници одржаној 08.06.2010. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА 

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

 
 

ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 
1. Млађану Динкићу, потпредседнику 

Владе Републике Србије 
 
ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
1. „REUM Beteiligings GmbH“ из 

Немачке 
2. Милинки Богдановић, директору 

Средње школе „Свилајнац“ у 
Свилајнцу 

 
ЗАХВАЛНИЦУ 

 
1. Предрагу Лукићу, шефу Месне 

канцеларије у Кушиљеву 
2. Винки Стошић, радници Центра за 

културу у Свилајнцу, у пензији 
3. Миловану Момировићу из 

Свилајнца,организатору културне 
манифестације „Ноћ музеја“ 

4. Светлани Илић, наставници 
физичког васпитања основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца 

5. Милини Милошевић, наставници 
српског језика ОШ“Стеван 
Синђелић“ из Војске, у пензији 

6. Николи Божиновићу, професору 
Пољопривредно-ветеринарске 
школе са домом ученика „Свилајнац“ 
у Свилајнцу 

7. Димитрију Милојевићу, пензионеру 
из Свилајнца 

8. Ивану Красићу, председнику КК 
„Свилајнац Компо“ 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-24/10-I-7, Дана: 08.06.2010. године 

 
 

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

 
*-*-*-*-* 

 
 
 На основу члана 35. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 
72/09), члана 28. став 2. Закона о 
библиотечкој делатности („Службени 
гласник РС“, број 34/94, 101/05), члана 
5.Одлуке о поступку и начину именовања 
директора јавних установа Ресавске 
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библиотеке у Свилајнцу и Центра за културу 
у Свилајнцу („Општински службени 
гласник“, број 16/01, 5/07 и 22/10) и члана 
41. Статута општине Свилајнац („Службени 
гласник општине Свилајнац“, број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној дана 08.06.2010.године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 За директора Ресавске библиотеке 
из Свилајнца, ИМЕНУЈЕ СЕ Мр Јелена 
Томић, библиотекар из Свилајнца. 
 

II 
 
 Мандат директора траје четири 
године. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 35. Закона о култури, 
прописано је да директора установе именује 
оснивач, на предлог Управног одбора 
установе. 
 Именовање директора Ресавске 
библиотеке из Свилајнца ближе је уређено 
Одлуком о поступку и начину именовања 
директора јавних установа Ресавске 
библиотеке у Свилајнцу и Центра за културу 
у Свилајнцу („Општински службени 
гласник“, број 16/01, 5/07 и 22/10). 
 Поступајући по тој Одлуци, Управни 
одбор Ресавске библиотеке из Свилајнца је 
расписао конкурс за избор директора ове 
установе  а исти је објављен у листу 
„Послови“ од 28.04.210.године. 
 По разматрању приспелих пријава, 
Управни одбор је одлучио да Скупштини 
општини Свилајнац као оснивачу, предложи 
да за директора Ресавске библиотеке 
именује Мр Јелену Томић из Свилајнца, 
библиотекара, која је запослена у наведеној 
установи. 
 Народна библиотека „Радислав 
Никчевић“ из Јагодине, као матична 
библиотека, дала је сагласност на предлог 
да се Мр Јелена Томић из Свилајнца 
именује на функцију директора ове 
установе. 
 Како именована у потпуности 
испуњава услове конкурса, то је Скупштина 
општине Свилајнац, по разматрању 

предлога Управног одбора Библиотеке, 
одлучила као у диспозитиву овог решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-24/10-I-8, Дана: 08.06.2010. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На основу члана 37. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 
72/09), члана 18. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број 42/91 и 
71/94), члана 4. Одлуке о поступку и начину 
именовања директора јавних установа 
Ресавске библиотеке у Свилајнцу и Центра 
за културу у Свилајнцу („Општински 
службени гласник“, број 16/01, 5/07 и 
22/10) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац на седници одржаној дана 
08.06.2010.године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 РАЗРЕШАВА СЕ функције 
в.д.директора Ресавске библиотеке из 
Свилајнца, Оливера 
Мијаиловић,библиотекар из Свилајнца, због 
именовања директора наведене установе, 
на мандатни период од четири године. 
 

II 
 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем Скупштине општине 
Свилајнац број 06-56/09-I-17 од 
24.12.2009.године за в.д.директора 
Ресавске библиотеке из Свилајнца 
именована је Оливера Мијаиловић, 
библиотекар из Свилајнца. 

Тим решењем је наведено да мандат 
в.д.директора траје до именовања 
директора наведене установе а најдуже 
шест месеци од дана доношења тог 
решења. 

С обзиром да је именован директор 
Ресавске библиотеке на мандатни период од 
четири године, то се овим решењем сходно 
закону, разрешава вршилац дужности 
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директора наведене установе, као у 
диспозитиву овог решења. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-24/10-I-9, Дана:08.06.2010. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На  основу члана 69. 69б и 77. 
Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана („Службени гласник РС“, број 
36/91…115/05), члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној дана 
08.06.2010.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора 
Центра за социјални рад „Свилајнац“ у 
Свилајнцу Олујић Снежана, психолог из 
Свилајнца, због истека мандата на који је 
именована. 

 
II 

     
 Ово решење ступа на снагу и 
примењиваће се почев од 29. 06. 2010. 
године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Решењем Скупштине општине 

Свилајнац број 06-29/06-04-11 од 
29.06.2006. године, за директора Центра за 
социјални рад „Свилајнац“ у Свилајнцу 
именована је Олујић Снежана, психолог из 
Свилајнца. 

Директор Центра за социјални рад 
је именована на мандатни период од 4 
године. 

Како четворогодишњи мандат 
директора истиче 29.06.2010.године, то је 
Скупштина општине Свилајнац сходно 
Закону о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана, донела решење као у диспозитиву. 

 
 
 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-24/10-I-10, Дана:08.06.2010. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р. 
 

*-*-*-*-* 
 
 На  основу члана 69. 69б и 77. 
Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана (Службени гласник РС број 
36/91…115/05), члана18. Закона о јавним 
службама (Службени гласник РС број 42/91 
и 71/94) и члана 41. Статута општине 
Свилајнац Службени гласник општине 
Свилајнац број 2/08), Скупштина општине 
Свилајнац, на седници одржаној дана 
08.06.2010.године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 За директора Центра за социјални 
рад „Свилајнац“ у Свилајнцу ИМЕНУЈЕ СЕ  
Олујић Снежана, психолог из Свилајнца.  

 
II 

 
 Мандат директора траје 4. године. 
 

III 
 
 Ово решење ступа на снагу и 
примењиваће се почев од 30. 06. 2010. 
године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 69б. Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана, прописано је да 
директора Центра за социјални рад именује 
општина, на основу конкурса а по 
прибављеном мишљењу Управног одбора 
Центра за социјални рад. 

Управни одбор Центра за социјални 
рад је по спроведеном конкурсу доставио 
Мишљење број 551-378/10 од 23. 04. 2010. 
године, Скупштини општине Свилајнац, као 
оснивачу, у коме је поред осталог наведено 
да је у интересу ове установе да досадашњи 
директор Снежана Олујић, из Свилајнца и у 
наредном четворогодишњем мандату 
обавља ову функцију. 

Полазећи од свега напред 
наведеног, а имајући у виду до сада 
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постигнуте резултате рада овог кандидата у 
руковођењу овом установом, Скупштина 
општине Свилајнац је донела решење као у 
диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-24/10-I-11, Дана:08.06.2010. године 
 

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

 
*-*-*-*-* 

 
На основу члана 46.Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број 129/07), члана 72. Статута 
општине Свилајнац ("Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08) и Уговора о 
реализацији компоненте  стамбене 
изградње у оквиру пројекта Трајна решења 
за расељена лица обезбеђивањем 
стамбених решења и доходовних активности 
- ''Стамбено збрињавање и економски 
подстицај за избегла и интерно расељена 
лица у Србији'' у Свилајнцу који финансира 
Европска Унија преко Европске агенције за 
реконструкцију, а реализује Европска 
перспектива Ов. број 2251/2008 од 
25.03.2008.године, Општинско веће 
општине Свилајнац на седници  одржаној 
28.05.2010. године, донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И 
МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се круг 
социјално угрожених лица са територије 
општине Свилајнац којима је намењена 
стамбена јединица из Уговора о реализацији 
компоненте  стамбене изградње у оквиру 
пројекта Трајна решења за расељена лица 
обезбеђивањем стамбених решења и 
доходовних активности – ''Стамбено 
збрињавање и економски подстицај за 
избегла и интерно расељена лица у Србији'' 
у Свилајнцу који финансира Европска Унија 
преко Европске агенције за реконструкцију, 
а реализује Европска перспектива Ов. број 
2251/2008, од 25.03.2008. године; услови, 
критеријуми и мерила за избор корисника, 
права коришћења,  поступак јавног 
оглашавања, документација потребна за 
учешће на огласу; поступак израде и 
оглашавања предлога листе; поступак 
подношења приговора и одлучивања по 

приговору; поступак израде и оглашавања 
коначне листе; двостепеност у одлучивању, 
у ком случају ће другостепени орган бити 
Општинско веће општине Свилајнац; 
поступак за престанак права коришћења 
стамбене јединице у случају непоштовања 
уговорених обавеза и поступак рада 
Комисије за избор корисника стамбеног 
објекта (у даљем тексту: Комисија). 
 

Члан 2. 
 

 О расподели стамбене јединице из 
члана 1.овог Правилника одлучује Комисија 
коју образује Општинско веће општине 
Свилајнац. 

Комисија има председника и четири 
члана. 
 О питањима из своје надлежности 
Комисија одлучује у седницама, већином 
гласова од укупног броја чланова. 
 На седницама се води записник, који 
потписују присутни чланови Комисије.  
 Записници и документациони 
материјал о избору корисника Комисија 
записнички предаје Општинском већу 
општине Свилајнац.  
 

Члан 3. 
 

 Решавање стамбених потреба 
социјално угрожених породица на 
територији општине Свилајнац, намењене 
су стамбене јединице које се додељују на 
коришћење решењем председника општине, 
а према условима, критеријумима, 
мерилима и по поступку утврђеним овим 
правилником. 
 Поступак за избор корисника 
стамбене јединице спроводи Комисија.  

 
Члан 4. 

 
 Право на решавање стамбених 
потреба могу остварити социјално 
угрожене породице, односно лица која 
имају трајно пребивалиште на 
територији општине Свилајнац, у 
случају да испуњавају следеће услове:  

- да живе у неадекватном 
смештају; 

- да немају у својини кућу, стан 
или другу непокретност у 
Републици Србији или другој 
земљи 

- да није отуђио своју имовину 
којом је могао да реши своје 
стамбено питање. 

 Услови из става 1. овог члана, 
представљају услов за остваривање права 
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на решавање стамбених потреба који морају 
да испуне подносилац захтева и сви 
чланови породичног домаћинства 
наведених у захтеву.    

 
Члан 5. 

 
 Поред услова наведених у члану 4. 
овог Правилника, право на решавање 
стамбених потреба може остварити 
социјално угрожена породица, односно 
лице ако је у предвиђеним критеријумима 
угрожености:  

- могућност да живе самостално – да 
нису издржавана лица 

- жена носилац домаћинства; 
- жртве сексуалног/породичног 

насиља; 
- породице са више генерација са 

једним или више чланова преко 60 
година; 

- самохрани родитељи са 
дететом/децом испод 18 година 
и/или студентом/има до 26 година; 

- породице са двоје или више деце 
испод 18 година; 

- породице са трудницама или са 
дететом/децом до 5 година; 

- без редовних месечних прихода или 
са недовољним месечним приходима 
(до 50% просечне нето плате на 
нивоу општине, по члану 
домаћинства); 

- болесни чланови 
домаћинства/чланови домаћинства 
са посебним потребама. 

 
Члан 6. 

 
 Породичним домаћинством 
(минимум два члана) у смислу овог 
Правилника, сматрају се брачни и 
ванбрачни супружници, деца (рођена у 
браку или ван брака, усвојена, под 
старатељством), сродници у правој линији и 
сродници у побочној линији до другог 
степена сродности који живе у заједничком 
домаћинству, у тренутку подношења 
захтева. 
 

Члан 7. 
 

 Критеријуми и мерила за избор 
корисника стамбених јединица су: 

 
1) Породице по основу чланова 
домаћинства  

 - по члану домаћинства 10  бодова 
 

         Максималан број бодова које 
породично домаћинство може добити на 
основу овог критеријума је 40 бодова. 

             
Сродство се доказује: изводом из матичне 
књиге рођених 
 
2) Самохрани родитељи са 
дететом/децом (испод 18 година и/или 
студентом/има до 26 година) 
     - са једним дететом           10 бодова 
     - са двоје деце                  20 бодова 
     - са троје или више деце   30 бодова  
 
Доказује се: изводом из МКУ или решењем 
суда о проглашењу несталог лица за умрло, 
решењем или другим актом надлежног 
органа и изводом из МКР детета. 
        
 Самохрани родитељ, у смислу овог 
правилника, јесте родитељ који са децом 
рођеном у браку или ван брака живи у 
непотпуној породици, односно ако је други 
родитељ умро, проглашен за умрлог, 
непознат или ако му је непознато 
пребивалиште, односно боравиште дуже од 
шест месеци, а очигледно је напустио дете, 
да самостално обезбеђује средства за 
издржавање детета, да у међувремену није 
засновао брачну или ванбрачну заједницу и 
да други родитељ не учествује или 
недовољно учествује у трошковима; 
 Дететом се у смислу овог 
правилника сматра дете старости до 15 
година, односно дете старости до 26 година 
које је на редовном школовању. 
Старатељство се доказује решењем 
надлежног органа. 
 
3) Породице са двоје или више деце 
испод 18 година:            
- са двоје малолетне деце       5  бодова 
- са троје или више малолетне деце 10  
бодова 

 
4)  Без редовних месечних прихода или 
са недовољним месечним приходима (до 
50%  просечне нето плате на нивоу 
општине, по члану домаћинства): 
-  до 50% од нивоа нето плате на нивоу 
општине Свилајнац   20 бодова 
- од 50% до нивоа нето плате на нивоу 
општине  Свилајнац   10 бодова  

 
Утврђује се: на основу приложених доказа о 
примањима свих чланова породичног 
домаћинства, разматра се као просечни 
приход нето плате до 50% на нивоу 
општине, по члану домаћинства, а бодује се 
по породичном домаћинству. Просечни 
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приход нето плате утврђује се на основу 
последњег званичног податка, за претходни 
месец од дана објављивања огласа, у 
општини Свилајнац. 

 
5) Болесни чланови 
домаћинства/чланови домаћинства са 
посебним потребама 
 
 Подносилац захтева и чланови 
његовог породичног домаћинства остварују 
бодове по основу болести: малигна 
обољења, бронхијална и срчана астма, 
тешка рестриктивна обољења плућа, 
активна туберкулоза, инфаркт срца, 
декомпензована срчана обољења, 
трансплантација срца, цереброваскуларни 
инсулт, епилепсија, теже душевне болести, 
прогресивне нервно мишићне болести, 
парезе и парализе, хемофилија, инсулин 
зависни дијабет, хроничне терминалне 
бубрежне инсуфицијенције на дијализи и 
након трансплантације, хронична обољења 
јетре са знацима декомпензације, системске 
аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ 
инфекције. 
- за породично домаћинство са 
болесним чланом                     10  бодова 
Доказује се:  налазом и мишљењем 
надлежног лекара специјалисте 
здравственог стања подносиоца захтева и 
чланова домаћинства, не старијег од 6 
месеца од дана објављивања огласа .  
  
 По основу инвалидности подносиоца 
захтева или чланова његовог породичног 
домаћинства, утврђене у складу са законом: 

- ако постоји губитак радне 
способности      15 бодова 
По основу телесног оштећења 

подносиоца захтева или чланова његовог 
породичног домаћинства, утврђеног у 
складу са законом: 
- за телесно оштећење 100%   10 бодова 
- за телесно оштећење   90%    9 бодова 
- за телесно оштећење   80%    8 бодова 
- за телесно оштећење   70%    7 бодова 
 Породица са дететом/децом са 
посебним потребама  
по породичном домаћинству 15 бодова 
Доказује се: решењем надлежног органа.  
  
 Ако код истог лица постоји 
инвалидност и телесно оштећење, Комисија 
приликом бодовања узима у обзир онај 
критеријум на основу кога то лице добија 
више бодова. 
  
6) Могућност да живи самостално – 
овај критеријум се не бодује 

           Подносилац захтева и његово 
породично домаћинство може да живи 
самостално, ако није потребна помоћ и нега 
другог лица свим  члановима његовог 
породичног домаћинства и ако могу да 
сносе трошкове коришћења стамбене 
јединице. 
Доказује се: на основу приложене 
документације или увидом на лицу места. 

 
Члан 8. 

 
 Првенство се остварује највећим 
бројем бодова на листи реда првенства. Ако 
два или више подносиоца захтева имају 
исти број бодова, предност се даје 
подносиоцу захтева или члану породичног 
домаћинства уколико је: 

1. породично домаћинство са 
трудницом или са 
дететом/децом до 5 година 

2. жртве сексуалног/породичног 
насиља, што се доказује 
пресудом суда, или извештајем 
Центра за социјални рад (у 
случају постојања и пресуде 
суда и извештаја Центра за 
социјални рад, приоритет има 
пресуда суда) 

3. жена носилац породичног 
домаћинства, што се доказује 
пресудом о разводу брака, 
изводом из МКУ за брачног 
супружника, налазом и 
мишљењем надлежног лекара о 
радној способности пунолетних 
чланова породичног 
домаћинства 

4. породична домаћинства са 
инвалидом или са децом са 
посебним потребама. 

 
Члан 9. 

 
 Комисија расписује оглас којим 
позива заинтересована социјално угрожена 
лица да у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа поднесу писани захтев 
за решавање стамбене потребе и 
одговарајуће доказе, према условима и 
критеријумима утврђеним овим 
правилником. 
 Оглас се објављује на огласној 
табли Општинске управе општине 
Свилајнац Свилајнац и у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 
 Поред података о стамбеним 
јединицама која се додељује за решавање 
стамбеног питања, оглас садржи права и 
обавезе лица којима се стамбено питање 
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решава по објављеном огласу прописане у 
члану 10. Правилника. 

 
Члан 10. 

 
 Уз захтев за решавање стамбених 
потреба, подносилац захтева дужан је да 
достави следећу документацију: 

1. фотокопију личне карте за себе 
и све пунолетне чланове свога 
домаћинства; 

2. самохраност родитеља се 
доказује: изводом из матичне 
књиге умрлих или решењем 
надлежног суда о проглашењу 
несталог лица за умрло,  
решењем или другим актом 
надлежног органа, изводом из 
матичне књиге рођених за децу. 
У другим случајевима самохрани 
родитељ даје изјаву оверену у 
општинском органу управе или 
суду да се непосредно брине о 
детету и да самостално 
обезбеђује средства за 
издржавање детета, да у 
међувремену није засновао 
брачну или ванбрачну заједницу 
и да други родитељ не учествује 
или недовољно учествује у 
трошковима; 

3. трудноћа се доказује налазом 
надлежног лекара; 

4.  жртве сексуалног/породичног 
насиља доказују пресудом суда 
или извештајем Центра за 
социјални рад (у случају 
постојања и пресуде суда и 
извештаја Центра за социјални 
рад, приоритет има пресуда 
суда); 

5. жена носилац породичног 
домаћинства, доказује се 
пресудом о разводу брака, 
изводом из МКУ за брачног 
супружника, налазом и 
мишљењем надлежног лекара о 
радној способности пунолетних 
чланова породичног 
домаћинства;  

6. потврду о школовању за 
ученике и студенте; 

7. у случају постојања болести или 
чланова породичног 
домаћинства са посебним 
потребама доказује се налазом и 
мишљењем надлежног лекара, 
не старијег од 6 месеца, 
решењем надлежног органа о 

степену инвалидитета односно 
телесног оштећења; 

8. потврду о висини прихода и 
примања (зарада, пензија, 
примања по основу самосталне 
делатности, алиментација, 
новчана накнада за случај 
незапослености, привремени и 
повремени послови, сезонски 
рад и др.) свих чланова 
породичног домаћинства. За 
запослене – за месец који 
претходи месецу расписивања 
огласа; за пензионере – 
последњи чек од пензије. За 
примања ван радног односа 
доставља се изјава оверена у 
општини или суду о висини 
примања;  

9. потврду Одсека Националне 
службе за запошљавање о 
незапослености радно способних 
чланова домаћинства који нису 
на редовном школовању;  

10. изјаву оверену у општини или 
суду да подносилац захтева и 
чланови његовог породичног 
домаћинства  немају у својини 
кућу, стан или другу 
непокретност у Републици 
Србији или другој држави, 
односно да нису отуђили своју 
имовину којом су могли да реше 
своје стамбено питање 

11. извод из Службе за катастар 
непокретности  да ли 
подносилац захтева и чланови 
његовог породичног 
домаћинства имају уписане 
непокретности на територији 
општине Свилајнац; 

12. уверење Пореске управе 
општине Свилајнац, да ли се 
подносилац захтева и чланови 
његовог породичног 
домаћинства воде као порески 
обвезници. 

 
 Изјаве дате у прилогу захтева 
подносилац даје под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. Ако се установи 
супротно од изјављеног, против подносиоца 
захтева ће се предузети одговарајуће мере 
у складу са законом, укључујући и промену 
одлуке о избору корисника.  
 
 Захтев са потребном документацијом 
подноси се Комисији преко писарнице 
Општине Свилајнац, где се исти и заводе у 
деловодник.  Захтеве поднете после рока 
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утврђеног у огласу, односно захтеве уз који 
није приложена прописана документација, 
Комисија неће узети у разматрање. 
 Комисија задржава право да изврши 
неопходне провере увидом на лицу места и 
затражи додатну документацију. Утврђено 
стање  констатује се записнички, односно 
службеном белешком. 

 
Члан 11. 

 
 У року од 30 дана од дана 
затварања огласа Комисија је дужна да 
размотри поднете захтеве, изврши потребне 
провере и утврди предлог листе лица 
пријављених по огласу. 
 Предлог листе садржи: назив 
комисије, правни основ на основу кога је 
припремљен предлог, редни број, име и 
презиме подносиоца пријаве, укупан збир 
бодова по свим основама, опис стамбених 
јединица према подацима са којима 
Комисија располаже на дан утврђивања 
предлога листе, датум утврђивања 
предлога, рок и начин подношења 
приговора. 
 Комисија или лице које иста 
овласти, потписује и оверава предлог листе 
и истиче је на огласној табли Општине 
Свилајнац. 

 
Члан 12. 

 
 Сваки подносилац пријаве на оглас 
има право приговора на предлог листе, у 
року од 8 дана од дана истицања на 
огласној табли Општине Свилајнац. 
 Приговор се подноси Комисији преко 
писарнице Општинске управе општине 
Свилајнац. 
 Комисија неће разматрати 
приговоре који су поднети после утврђеног 
рока или од стране неовлашћеног лица. 
Уредно поднете приговоре Комисија 
прослеђује Општинском већу општине 
Свилајнац, као другостепеном органу. 
 У случају да није уложен приговор 
на предлог листе, Комисија утврђује 
коначну листу и истиче је на огласној табли 
Општине Свилајнац. 

 
Члан 13. 

 
 У року од 15 дана од дана окончања 
поступка пред другостепеним органом,   
Комисија утврђује коначну листу и истиче је 
на огласној табли Општине Свилајнац. 

Један примерак доставља председнику 
Општине, ради доношења решења о додели 
стамбене јединице на коришћење. 

Члан 14. 
 

 На основу решења председника 
општине, лице коме је додељена стамбена 
јединица у року од 8 дана од дана пријема 
решења о додели стана, односно пре 
усељења у стан закључује са Општином 
уговор о коришћењу стамбене јединице. 
Уговор се закључује у писменој форми и 
оверава код надлежног суда. 
 Уколико лице, коме је додељена 
стамбена јединица, у року не закључи са 
општином уговор о коришћењу стамбене 
јединице на начин предвиђен претходним 
ставом, не закључи уговор, стамбена 
јединица се додељује следећем подносиоцу 
захтева. 

 
Члан 15. 

 
 Кориснику стамбене јединице може 
да престане право на коришћења у случају: 

- исељења у иностранство или другу 
општину Републике Србије; 

- стицања стана или куће на 
територији Републике Србије; 

- давањем стамбене јединице у 
подзакуп или на други начин 
ненаменског коришћења стамбене 
јединице; 

- да стамбену јединицу не користи 
три месеца непрекидно; 

- да не извршава своје уговорне 
обавезе у погледу 
коришћења/закупа стамбене 
јединице. 

 
Члан 16. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“.  
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-19/10-II-35, Дана:28.05.2010.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Горица Димчић-Тасић, Др медицине, с.р 
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