
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 03. Август Година 2010. – Број 26  
        

     На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи, (''Службени гласник 
РС'', број 129/07) и члана 41. Статута 
општине Свилајнац (''Службени гласник 
општине Свилајнац'', број 2/08) Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
03.08.2010.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА И 

СЕРВИСИРАЊУ ДУГА 
 

I 
 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ општина Свилајнац 
да ће у Одлуци о буџету општине Свилајнац 
за 2010/2011.годину планирати средства за 
учешће у финансирању одобрених 
пројеката који су кандидовани на Јавном 
позиву за изградњу, реконструкцију, 
односно адаптацију објеката од јавног 
значаја. 
 

II 
 
 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ општина Свилајнац 
да прихвати сервисирање дуга у периоду од 
пет година од дана повлачења средстава, 
односно од датума ефектуирања уговора о 
кредиту, а који настане у вези са 
кандидовањем пројеката од стране општине 
Свилајнац и евентуалним одобравањем од 
стране министарства по Јавном позиву за 
кандидовање пројеката које је расписало 
Министарство животне средине и 
просторног планирања Републике Србије у 
сарадњи са Министарством просвете, 
Министарством здравља, Министарством 
омладине и спорта и Министарством 
културе. 

 
III 

 
 Ова Одлука ће се, уз осталу 
прописану документацију, сходно Јавном 

огласу, доставити Министарству животне 
средине и просторног планирања Републике 
Србије, као доказ о обезбеђењу средстава у 
буџету за 2011.годину за учешће у 
финансирању пројекта и доказ о 
прихватању обавезе сервисирања дуга у 
периоду од пет година од дана повлачења 
средстава, односно датума ефектуирања 
уговора о кредиту,  по расписаном Јавном 
позиву. 

 
IV  

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
 
V 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-36/10-I-1, Дана:03.08.2010.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Мирослав Маринковић, Др ветерине 
 

*-*-*-*-* 
 

На основу члана 20. и члана 42. 
Закона о управљању отпадом („Службени 
гласник РС“, број 26/09) и члана 41. Статута 
општине Свилајнац (''Службени гласник 
општине Свилајнац'', број 2/08) Скупштина 
општине Свилајнац на седници одржаној 
дана 03.08.2010. године донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ОТПАДА 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одређује се локација 
за одлагање инертног отпада на простору 
постојећег градског одлагалишта за 
комунални отпад „Бадра“ у Свилајнцу и то 
са северне стране, непосредно уз локални 
приступни пут на кп.бр. 2117 и 2121 КО 
Свилајнац. 
 

Члан 2. 
 

 Под инертним отпадом се сматра 
отпад који није подложан физичким, 
хемијским или биолошким променама, није 
биолошки разградив и који не утиче на 
загађење животне средине и здравље људи. 
 

Члан 3. 
 
 Инертан отпад се транспортује у 
затвореном возилу, контејнеру или на други 
одговарајући начин како би се спречило 
расипање или испадање отпада приликом 
транспорта, утовара или истовара и како би 
се спречило загађење ваздуха, воде, 
земљишта и животне средине. 
 

Члан 4. 
 
 У случају расипања или испадања 
инертног отпада приликом транспорта, лице 
које транспортује инертни отпад је 
одговорно за његово уклањање и чишћење 
површине која се заспе.  
 
НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

 
Члан 5. 

 
 Надзор над спровођењем одредби 
ове Одлуке вршиће Општинска управа 
општине Свилајнац преко органа надлежног 
за комуналне послове и послове заштите 
животне средине.  
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 6. 
 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се правно лице 
које транспортује инертни отпад ако исти 
одложи супротно члану 1. Одлуке.  
 За прекршај из став 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара. 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се предузетник 

који транспортује инертни отпад ако исти 
одложи супротно члану 1. Одлуке. 
 Новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара казниће се физичко лице 
које транспортује инертни отпад ако исти 
одложи супротно члану 1. Одлуке. 
 

Члан 7. 
 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се правно лице 
које транспортује инертни отпад ако не 
поступи у складу са чланом 4. Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара. 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се предузетник 
који транспортује инертни отпад ако не 
поступи у складу са чланом 4. Одлуке. 
 Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се физичко лице 
које транспортује инертни отпад ако не 
поступи у складу са чланом 4. Одлуке. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-36/10-I-2, Дана:03.08.2010. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Мирослав Маринковић, Др ветерине 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 46. Закона о 
локалним изборима ("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 
03.08.2010.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ  Е 

I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата 
одборнику Скупштине општине Свилајнац, 
Антић Миодрагу из Грабовца, који је 
изабран са изборне листе ПОКРЕТ ЗА 
СВИЛАЈНАЦ-ГЕНЕРАЛ МИЛАДИНОВИЋ, 
МАРИНКО. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
II 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења. 

III 
 
 Ово решење ће се објавити у 
„Службеном гласнику општине Свилајнац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Чланом 46. Закона о локалним 
изборима прописано је, поред осталог, да 
одборник може поднети оставку усмено на 
седници Скупштине јединице локалне 
самоуправе, а између две седнице у форми 
оверене писане изјаве. 

Одборник Антић Миодраг из 
Грабовца, поднео је оставку коју је 
својеручно потписао и која је оверена пред 
надлежним органом управе под бројем 
3737/10 од 31.07.2010.године. 
 С обзиром да је у целини 
испоштована процедура из члана 46. Закона 
о локалним изборима у вези престанка 
мандата одборника пре времена на које је 
изабран, подношењем оставке, то је 
Скупштина општине Свилајнац одлучила 
као у диспозитиву овог решења.  
 ПРАВНА ПОУКА:Против овог решења 
може се изјавити жалба у року од 48 часова 
од дана доношења решења, Управном суду 
Републике Србије-Оделење у Крагујевцу. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-36/10-I, Дана:03.08.2010.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Мирослав Маринковић, Др ветерине 

 
*-*-*-*-* 

 
 На основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број 129/07) и члана 72. Статута 
општине Свилајнац "Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), Општинско 
веће општине Свилајнац на седници 
одржаној 03.08.2010. године, донело је 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗРАДУ 
РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ОД 
2007-2012. ГОДИНЕ 

   
  I 
 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за израду 
ревизије Стратешког плана развоја општине 
Свилајнац од 2007-2012.године. 
 

II 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком Скупштине општине 
Свилајнац број 06-26/07-04-5 од 
26.06.2007.године, усвојен је Стратешки 
план развоја општине Свилајнац од 2007-
2012.године. 
 Из досадашњег искуства у 
спровођењу Стратешког плана развоја 
општине Свилајнац, произашла је потреба 
за његовом ревизијом, како би се исти 
целисходније примењивао и потпуније 
ускладио са регионалном и националном 
стратегијом развоја.  
 Због наведених потреба, Општинско 
веће општине Свилајнац је донело Одлуку 
којом покреће поступак за израду ревизије 
Стратешког плана у складу са потребама 
општине Свилајнац, региона и Републике 
Србије. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-37/10-II-27, Дана: 03.08.2010. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Горица Димчић-Тасић, Др медицине 

 
*-*-*-*-*
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 

1 Одлука о обезбеђивању средстава и сервисирању дуга 1 
2 Одлуку о одређивању локације за одлагање инертног отпада 1 
3 Решење о престанаку мандата одборнику Скупштине општине Свилајнац 

Антић Миодрагу из Грабовца 
2 

4 Одлуку о покретању поступка за израду ревизије Стратешког плана 
развоја општине Свилајнац од 2007-2012. године 

3 
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